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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS                                                                 
POLGÁRMESTERE                                                                                           1. sz. változat 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 
 
A rendeletmódosítás keretében a központi intézkedések, polgármesteri döntések és a 
céltartalékban tervezett egyes előirányzatok átvezetésére kerül sor.  
 
A költségvetés főösszege 359.152 e Ft-tal nő az államháztartáson belüli támogatások, az 
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, a közszférában dolgozók 
bérkompenzációjához, a szociális, valamint a kulturális ágazati pótlékokhoz kapott központi 
támogatások számbavételének és e tételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok beemelésének 
hatására.  

A költségvetés egyensúlyán belül a fordított áfa miatti technikai korrekció nélkül 36.459 e Ft-
tal javul a működési egyensúly. 

 
B E V É T E L E K 
 

Intézményi bevételek (2. sz. melléklet) 

Az tárgyévi intézményi bevételek előirányzata 53.098 e Ft-tal nő, az államháztartáson belüli 
működési támogatások - többnyire a közfoglalkoztatás kapcsán realizált munkaügyi 
támogatások realizálódtak –, valamint az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 
(Sportközpont és Sportiskola kosárlabda és jégkorong szakosztályok TAO forrásai) 
tervezésének hatására.  

Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata 25.876 e Ft-tal nő. A 
közfoglalkoztatás támogatása mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kulturális 
intézményeink részére több célra nyújtott támogatást, az Együd Árpád Kulturális Központnál 
kórusminősítő hangversenyre és népzenei koncertsorozatra (Elindult a Kaposvár), a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum esetében az Iharosberényi középkori templom és 
temetőrészlet feltárására, valamint az őrtilosi Zrinyi Újvárban feltárt várkút bemutatására. A 
Festetics Karolina Központi Óvodánál a Tempus Közalapítványtól Erasmus programra, míg a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárnál a személyi jövedelemadó 1 %-ból felajánlott 
összegek jelennek meg. 

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 6.390 e Ft-tal nő a Sportközpont és 
Sportiskolánál a kosárlabda szakosztály fenntartásához befolyt TAO támogatás, valamint a 
Magyar Úszó Szövetségtől és a Kaposvári Nehézatlétikai Sportegyesülettől átvett források 
eredményeként.   

Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások előirányzata 290 e Ft-tal nő. A Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumnál az őrtilosi Zrinyi Újvárban a fentiekben már 
jelzett várkút feltárásához kapott fejlesztési forrás jelenik meg.  
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Az államháztartáson kívüli felhalmozási átvett pénzeszközök előirányzata 20.505 e Ft-tal nő, 
a Sportközpont és Sportiskolánál a kosárlabda szakosztály TAO pályázata kapcsán átvett 
források, valamint a Magyar Atlétikai Szövetségtől eszközbeszerzéshez kapott támogatás 
hatására.  

A fenti esetekben az intézmények saját hatáskörben képezik meg a ténylegesen befolyt 
támogatások és az ehhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.  

Az intézményi támogatás előirányzata összességében 68.593 e Ft-tal nő. A rendeletmódosítás 
keretében a bérkompenzáció, a szociális és kulturális ágazati pótlékok kifizetéséhez kapott 
központi támogatások lebontására, valamint a céltartalékból történő átvezetésekre (jubileumi 
jutalmak kifizetéséhez biztosított önkormányzati forrás II. félévi kerete, óvodapedagógus, 
illetve kisgyermek nevelők képzettség megszerzése kapcsán jelentkező személyi jutatás 
többlete, Polgármesteri Hivatalban bútorbeszerzés fedezetére) kerül sor. 

 

Önkormányzati bevételek (1. sz. melléklet) 

Az önkormányzat működési célú bevételi előirányzata összességében 56.953 e Ft-tal nő.  

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összességében 
23.793 e Ft-tal nő, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és a kulturális illetmény 
pótlék kifizetéséhez realizálódott központi források hatására.  

A működési célú államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek előirányzata 36.661 e Ft-
tal nő az ELENA projekt keretében a konzorciumi partnerektől utalása, valamint a Munkaügyi 
Központtól az első negyedév végén költségvetési szervként megszüntetett Városgondnokság 
közcélú foglalkoztatása kapcsán realizálódott támogatás eredményeként.  

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 9.187 e Ft nő, a koronavírus veszélyhelyzet 
kedvezőtlen hatásainak enyhítése érdekében nyitott adományszámlára beérkező befizetések 
hatására. Az felajánlott adomány összegét a céltartalékban elkülönítetten kezeljük, az ott 
szereplő keretösszeg a tényleges bevételek mellett tartalmazza az egyéni képviselők által a 
képviselői keretükből felajánlott összeget, valamint a Kaposfüredi Részönkormányzat 
keretéből átvezetett forrást.  

 
Felhalmozási bevételek 
 
 
A felhalmozási célú ÁFA megtérülést, a Támogatási értékű felhalmozási célú bevételek (1/c 
melléklet) és az önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételei (1/d melléklet) 
előirányzatait pontosítottuk, és beépítettük a Tüskevári csomópont fejlesztéséhez és a 
Csokonai fogadó turisztikai célú rekonstrukciójához megítélt többlet támogatást. Előzők 
együttes hatásaként az önkormányzat felhalmozási bevételei összességében 249.101 e Ft-tal 
nőnek. 
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K I A D Á S O K 

Intézményi kiadások  (3. sz. melléklet) 

Az intézményi kiadások előirányzata 121.691 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások 
előirányzata 110.506 e Ft-tal, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 11.185 e Ft-tal 
emelkedik.  

Az intézményi működési kiadási előirányzatok növekedését döntően a Munkaügyi Központtól 
közfoglalkoztatásra kapott közel 21,2 millió Ft támogatás, valamint a Kaposvári Sportközpont 
és Sportiskola kosárlabda szakosztálya TAO pályázata kapcsán realizált vállalkozói források 
felhasználásának intézményi saját hatáskörben történő beépítése eredményezte.  Emellett a 
központi forrásból biztosított pótlékok és a céltartalékból a fentiekben már részletezett 
önkormányzati források lebontására kerül sor.   

A beruházás kiadások előirányzata az intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök, 
illetve államháztartáson belüli támogatások előirányzatának emelésénél nevesített célok, 
valamint a Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzéséhez biztosított fenntartói támogatás 
beépítésére is sor kerül.  
 
A költségvetési rendeletmódosítás során a fentiekben nevesített változások, valamint a 4.c.1 
mellékletben a költségvetési szervek által kezdeményezett kiemelt előirányzatok közötti 
átvezetések hatására az intézmények személyi juttatási előirányzata 78.064 e Ft-tal, a 
munkaadói járulékok előirányzata 10.699 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 21.743 e Ft-
tal, a beruházások előirányzata 25.108 e Ft-tal emelkedik, míg a felújítási kiadások 
előirányzata 13.923 e Ft-tal csökken.  

A rendeletmódosítás keretében a költségvetési szervek által megkötött hatósági szerződések 
alapján pontosítottuk a közfoglalkoztatottak létszámát. A korábban éves időtartamú 
közfoglalkoztatás helyett jelenleg augusztus 31-ig szólnak a hatósági szerződések, mivel a 
létszámkeretnél éves átlagos álláshely kerül meghatározásra, ez okozza a létszámkeret 
csökkenését. A közfoglalkoztatás általános formájánál 30 %-os önerő biztosítása szükséges, 
melyet a tényleges kiadások ismeretében a következő rendeletmódosításkor bontunk le a 
költségvetési szervek részére. Újra indult képzéses közfoglalkozatási program, melynek 
keretében cukrász, szakács, valamint villanyszerelő szakmákban 15 fő foglalkoztatása valósul 
meg intézményeinknél 2020. június 01.-től 2021. január végéig. 
 
A városüzemeltetési feladatokat 2020. április 1-től a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. látja el. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján az önkormányzati tulajdon 
kezelésével és fenntartásával megbízott, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet 
is lehet közfoglalkoztató. A Városüzemeltetési Kft. 2020.04.20-2021.02.28-ig tartó időszakra 
76 fő, valamint 2020.04.01-2020.09.30 között 48 főt foglalkoztathat, amelyből jelenleg 120 
főnek van közfoglalkoztatási jogviszonya. 
 

Önkormányzati működési kiadások  

Az önkormányzati működési kiadások előirányzata összességében 27.105 e Ft-tal csökken a 
fordított áfa fizetési kötelezettség miatt a felhalmozási kiadások terhére történő előirányzat 
átvezetés, a céltartalékból az intézmények részére az előzőekben már nevesített átvezetések, 
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valamint a működési és a felhalmozási tartalék keret közötti átcsoportosítások együttes 
hatására. 

A személyi juttatások előirányzatának minimális emelkedését rendezvényhez kapcsolódó 
reprezentációs adó fizetési kötelezettség eredményezte. 

A dologi kiadások előirányzata összességében 11.021 e Ft-tal csökken. A fordított ÁFA 
fizetési kötelezettség miatti növekedést ellensúlyozza, a megszűnt Városgondnokság kapcsán 
az Önkormányzatnál dologi kifizetésként tervezett előirányzat jelentősebb részének a 
felhalmozási kiadásokhoz történő átvezetése (a kórház déli tömb parkoló végszámla már az 
önkormáyztanál került kifizetésre). A működési célú államháztartáson belüli kiadások 
előirányzata 10.590 e Ft-tal nő a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás 
részére, az általa fenntartott Kaposvári Szociális Központ többlet kiadásai (szociális ágazati 
pótlék, bérkompenzáció, II. félévi jubileumi jutalmak kifizetése) pénzügyi fedezetének 
biztosítása érdekében nyújtott önkormányzati forrás átvezetése miatt.   

A működési célú pénzeszköz átadásoknál a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft részére az 
állammal közös fenntartás kapcsán vállalt fenntartói támogatás céltartalékból történő 
átvezetése jelenik meg.  

A felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzat növekedését  TOP 
projektek kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettségek, míg a felhalmozási célú 
pénzeszköz átadások előirányzat változását a Kötél Egyesület részére tűzoltó gépjármű 
beszerzéshez, a Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére játszóterek felújításához, eszköz 
beszerzéshez javasolt támogatások beépítése okozza. 

 

Felhalmozási kiadások 
 
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai az átruházott hatásköri döntések, és a 
ténylegesen megfizetett fordított ÁFA kivezetése együttes hatására összességében 264.566 e 
Ft-tal növekednek. A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai részleteiben az alábbiak 
szerint alakulnak: 
 
Az átruházott hatásköri döntések beépítése hatására az intézmény felújítások előirányzatai (5. 
melléklet) 305 e Ft-tal, a Lakás-, nem lakás célú ingatlanok felújításának előirányzata (6. 
melléklet) 2.090 e Ft-tal, az út-, híd-, járdafelújítások előirányzatai (7. melléklet) 571 e Ft-tal 
növekszik. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatai közé (9. sz. melléklet) beépítettük az időközben hozott 
döntéseket, fent jelzett átcsoportosításokat. Az ÁFA befizetéshez (4. melléklet) átvezetésre 
került az időközben megfizetett fordított ÁFA. Előzőek együttes hatása az előirányzatot 
493.698 e Ft-tal növeli. 
 
 
Céltartalék (10. sz. melléklet) 

A céltartalékok előirányzata 386.701 e Ft-tal csökken, részben az általános felhalmozási és a 
működési tartalék keret terhére hozott döntések átvezetése hatására, valamint az előzőekben 
már részletezett intézmények részére történő átvezetések következtében.  
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Költségvetést érintő egyéb kérdések 
 
Helyi közösségi közlekedés működtetéséhez állami támogatás igénylése 
 
A Magyar Köztársaság 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
mellékletének I/5. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a közlekedésért felelős 
miniszter ez évben is kiadja a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatot. 
Az előző évek alapján az igénylés feltétele többek között az önkormányzat – 
képviselőtestületi határozatba foglalt – nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző évben 
mekkora összegű támogatással járult hozzá a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, 
fejlesztéséhez, valamint, hogy a helyi közösségi közlekedést tárgyévben folyamatosan 
fenntartja. Emellett nyilatkozni kell a szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésről is. 
A pályázatot várhatóan 2020. augusztus végéig kell a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszerben rögzíteni, és postára adni.  
 
 
Az Önkormányzat tevékenységi körébe a parkolási feladatok beemelése 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 2020. március 31. időponttal történt 
megszüntetését követően a településüzemeltetési feladatok közül a fizető parkolók 
üzemeltetését a Kaposvári Parkolási Kft látja el. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény értelmében a fizető parkolással kapcsolatos bevételek közvetlenül a helyi 
önkormányzatot illetik.  Emiatt, valamint a tevékenységhez kapcsolódó teljes körű Áfa 
levonási jog érvényesítése érdekében a Parkolási Kft a fizető parkolók üzemeltetését az 
Önkormányzat nevében eljárva látja el.  
 
A fentiek alapján szükséges, hogy az Önkormányzat tevékenységi körébe a 045170 Parkoló, 
garázs üzemetetése fenntartása kormányzati funkció kód felvételre kerüljön.  
 
 
EFOP projekttel kapcsolatos közösségi terek használatáról 
 
EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosítószámú, „Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a 
Kaposvári járásban” c. projekt-ben az Önkormányzat öt közösségi tér üzemeltetését vállalta, a 
kaposvári Sörház utcai ház kialakítása még folyamatban van, így jelenleg Hedrehely, Gige, 
Mike és Pálmajor településeken működnek közösségi terek.  
A hatályos pályázati költségvetésben csak a Pálmajori közösségi ház részére került rezsi 
költség elkülönítésre, a többi közösségi tér üzemeltetését a helyi önkormányzat bérleti díj, 
rezsiköltség fizetése, ellenszolgáltatás nélkül adja használatba, ezzel biztosítja a közösségi 
terek működtetéséhez szükséges épületet, területet. A közösségi terekben dolgozók 
munkabére az EFOP-1.4.2-16-2016-00026 sz. pályázatból kerül kifizetésre. 
Javaslom, hogy a négy települési önkormányzattal a közösségi terek használatára 
megállapodások kerüljenek aláírásra, biztosítva ezzel a projektben vállalt kötelezettségünket. 
 
 
Ökumenikus Segélyszervezet támogatási cél módosítása 
 
Az Ökumenikus Segélyszervezet kiemelkedő szerepet vállal a határon túli magyarok 
életkörülményeinek javítását, kulturális értékeik megőrzését segítő programokban. A 
közgyűlés a 4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 10. pontjában a Segélyszervezet 
kárpátalján végzett munkájához 2020. és 2021-ben évi 2,5 millió Ft támogatást hagyott jóvá 
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(a többi megyei jogú város az Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül hasonló összeget 
biztosít). A Segélyszervezet vezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 
szervezet 2020-2021. éves humanitárius programjára jóváhagyott támogatásból a Kárpátaljai 
orvosok magyarországi tanulmányútjának megszervezését is segíthesse. Mivel a képzés 2020. 
évben valósul meg, ezért a teljes 5 millió Ft támogatás 2020. évben szükséges. 
 
Támogatom a Segélyszervezet kérelmét, ezért javasolom a korábban hozott határozat 
módosítását. 
 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszószakosztálynál határozott időre 
foglalkoztatott 2 fő úszóedző továbbfoglalkoztatása 
 
A Sportiskola úszó szakosztályának eredményes fejlődése érdekében 2017. augusztus 
hónaptól 1 fő vezetőedző, illetve 2019. február 01-től további 1 fő úszóedző 2020. június 30-
ig történő határozott idejű foglalkoztatását biztosította a testület. Az eltelt időszak 
tapasztalatai alapján, a sportszakosztály eredményes fejlődése érdekében javasolom az 
álláshelyek 2021. augusztus 31.-ig történő meghosszabbítását. A továbbfoglalkoztatáshoz 
2020. évben szükséges pénzügyi fedezet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
 
Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendelet 13. § (2) és (3) 
bekezdése a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a hatáskörömbe utalt döntés értékhatárát 200 
millió Ft-ban határozta meg.   
  
Ezen felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hoztam: 
 

Általános működési tartalék terhére: ezer Ft. 
- COVID védekezésben résztvevők részére emlékérem legyártása 597 
- Érettségizők részére levél 467 
- Az önkormányzat tulajdonában lévő 3331, 3330/1, 3329, 3328/1 hrsz-ú 

területeken lévő felhagyott szennyvíztelep területén talajvizsgálatok 
elvégzése és azok elemzése 

4 660 

- "Koronavírus - Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja" kialakításához  200 
- TOP-6.1.5-16 Malom utca, Kertalja utca és Bekötő út infrastrukturális 

fejlesztése projekt kapcsán a vasúti vágányokhoz közel lévő 5 db nyárfa 
kivágásának költsége 

1 587 

- Kaposvár környezetében végzett geotermikus energia potenciál felmérése  1 207 
- Polgármesteri Hivatal részére a közterület felügyelők egyenruha beszerzés 

többlet kiadásokra 
452 

  

Általános felhalmozási tartalék terhére:  
- TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 Béke u. 47. alatti épület felújítása projekttel 

kapcsolatos visszafizetés többlete 
5 

- TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 Szocionet Egyes telephelyek fejlesztése 
projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség többlete  

5 

- Kaposvár, Zrínyi u. 5. sz. 6. számú ingatlan árverés útján történő 
megvásárlása  

2 700 
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- Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében 2 db vadkamera 
kihelyezésének költségeire  

400 

- Városüzemeltetési Kft részére a játszóterek fertőtlenítéséhez 10 db háti 
permetező beszerzésének fedezetére 

300 

- Takáts Gyula tér felújításának többletkiadásaira 3 680 
- A Színház Park területén kamerapontok kiépítése (a meglévő kamerarendszer 

áthelyezése, új kamerapontok kiépítése) 
1 434 

- Dózsa Gy. U. 16. szám alatti irodaház villamos fővezeték hálózatának 
felújítása (tulajdoni hányad szerint) 

1 709 

- NOSTRA kivitelezési munkálatainak többletköltségére  103 357 
- Városüzemeltetési Kft részére a Pipacs, Toldi, Kanizsai és a Búzavirág utcai 

játszótereken játszóeszközök elbontása és új eszközök telepítésének 
kiadásaira  

2 926 

- Önkormányzati tulajdonú víztornyok alatti területek megvásárlása 3 000 
- Toldi 2-10 útfelújítás 571 
- Petőfi u. Központi Óvoda udvarán ovi-foci pálya hálójának javítása 305 

2019 évi szabad maradvány terhére:  
- Dorottya-ház rekonstrukció kiállítótér belső átalakítás funkcionális és 

strukturális módosítása miatti pótmunkák  
127 192  

  
 
Tervezési keret terhére: 

 

- Dorottya-házban tervezett kiállítás koncepció váltás megvalósítása érdekében 
építészeti és szakági kiviteli tervek átdolgozása (mérési terv és 
áramszolgáltatói jóváhagyás)  

152 

- TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 Zöld város kialakítása - környezetrendezés 
projektben szereplő parkoló és útépítési munkák kontúrvonalainak a 
Földhivatali nyilvántartásban történő feltüntetésének költségeire 

412 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést átruházott hatáskörben hozott döntéseimet utólagosan hagyja 
jóvá. 
 
Kaposvár, 2020. június 9. 

 
 
 
 
                                                                                                          Szita Károly 
                                                                                                          polgármester 
 
 
 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 

1. A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 2020. 
évi támogatására pályázat nyújtson be, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az 
alábbiakról nyilatkozik: 
 
a) A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2020. január 1-jétől 2020. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben a Kaposvári 

Közlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez – a 
szolgáltató tárgy évet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának, a 
települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a 
pályázat benyújtásáig - nettó 93.408 ezer Ft azaz kilencvenhárommillió-
négyszáznyolcezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 

c) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:            2020. augusztus 31. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 

 
 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat tevékenységi körébe felveszi a 
045170 Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció kódot.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. június 30. 

 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Hedrehely, Gige, Mike 
települések önkormányzatával a településeken működő közösségi terek térítésmentes 
használatára megállapodást köt, a pálmajori a közösségi tér használatára a rezsi 
költségek megfizetése mellett köt megállapodást biztosítva ezzel a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mint projektgazda EFOP-1.4.2-16-2016-00026 
azonosítószámú projektben vállalt kötelezettségeit. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a közösségi tereket használatba adó 
önkormányzatokkal (Hedrehely, Gige, Mike és Pálmajor) a használatra vonatkozó 
szerződés aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2020. szeptember 30. 

 
 

5. A Közgyűlés az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarok segítésére irányuló 
tevékenységének támogatásáról szóló 4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 10. 
pontját az alábbiak szerint módosítja. A közgyűlés hozzájárul, hogy az Ökumenikus 
Segélyszervezet 2020-2021. évi humanitárius programjára jóváhagyott 5.000.000 Ft 
támogatásból a Kárpátaljai orvosok magyarországi tanulmányútjának megszervezését is 
segíthesse, melyhez szükséges forrást az önkormányzat 2020. évben átutalja.  
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                     2020. június 30. 
 
         

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az 
úszó szakosztály 1 fő vezetőedzői feladatainak, valamint 1 fő úszóedzői feladatainak 
ellátásra határozott időre létrehozott álláshelyeket 2021. augusztus 31.-ig fenntartja. A 
továbbfoglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi fedezet 2020. évben az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre áll, a közgyűlés a 2021. évi foglalkoztatáshoz szükséges 
forrást a 2021. évi költségvetési rendeletében biztosítja.    
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Dér Tamás igazgató 
Határidő:      2020. június 30. 
        2020. december 31. (2021. évi forrás biztosítása) 

 


