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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS                                                                 
POLGÁRMESTERE                                                                                           1. sz. változat 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzat 2021 évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a 2021. évi költségvetési rendelet 2021. 
december 31-i hatállyal történő módosítására. A költségvetési rendelet 2021. november havi 
módosítása óta történt központi intézkedések, közgyűlési döntések, illetve intézményi saját 
hatáskörű, továbbá technikai átcsoportosítások átvezetését javasolom a későbbiekben 
részletezettek szerint.  
 
A módosítások hatására a költségvetési főösszeg 3.449.027 e Ft-tal nő, részben az év végén 
realizálódott központi támogatások, a 2022. évi normatív állami támogatás kapcsán december 
hónapban befolyt előleg, valamint a folyamatban lévő és az új projektek bevételeinek 
pontosításával. Emellett jelentős növekedést eredményezett az év végén átmenetileg szabad 
pénzeszközök terhére vásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény állományának növekedése.  
 
B E V É T E L E K 
 
Intézményi bevételek   (2. sz. melléklet) 
 
Az intézményeknél a bevételi előirányzat összességében 38.365 e Ft-tal emelkedik, melynek 
okait a bevételi típusok változásain keresztül mutatjuk be.  
 
Az intézményi működési bevételek előirányzata 31.979 e Ft-tal csökken. Az élelmezési 
tevékenység bevétele 10.130 e Ft-tal, míg a kiadása 6.931 e Ft-tal csökken a tervezetthez képest, 
így összességében 3.199 e Ft-tal több fenntartói támogatás szükséges (4. kimutatás).  
 
Az év végéig realizált egyéb működési bevételek intézményi szinten 21.849 e Ft-tal elmaradnak 
az előző rendeletmódosítás keretében tervezett mértéktől. A csökkenést a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeumnál a régészeti bevételek kedvezőtlen alakulása okozta, részben a 
bevételek ütemezésének módosulása (az év végére tervezett összegek 2022. január hóban 
teljesültek), részben a 67-es út beruházáshoz kapcsolódó feltárandó területnagyság változása 
miatt. Az intézmények többségénél ugyanakkor változó mértékben többletbevételek 
realizálódtak, melyek közül a legjelentősebb a Sportközpont és Sportiskolánál az év végén 
megrendezett úszóversenyek (Úszó Rövidpályás OB, Dunántúli cikluszáró úszóverseny), 
valamint a kosárlabda VB selejtező rendezvény bevételei. Az óvodák esetében a 
továbbszámlázott közműkiadások megtérülése jelentkezik, a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokságnál biztosítási kártérítésből és továbbszámlázott szolgáltatásokból, a Takáts Gyula 
Megyei Hatókörű Városi Könyvtárnál beiratkozási díjakból jelentkezett többletbevétel. Az 
intézményeknél realizálódott bevételi többletek, az adott feladatokkal kapcsolatban felmerült 
kiadásokat, az intézmények működési feltételeinek javítását, illetve a Könyvtár esetében a 
könyvek penésztelenítésével kapcsolatos kiadásokat finanszírozzák. A Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum esetében a jegybevételekből és múzeumpedagógiai foglalkozásokból 
realizálódott 7.608 e Ft többletbevételt a Fő utca 10. alatti kiállítóhely energetikai beruházásának 
befejezését követően a kiállítások megújítására, új installációkra szeretnék felhasználni. Mivel az 
intézmény által megfogalmazott felhasználási cél 2022. évben aktuális, ezért javaslom az 
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intézményi többletforrás elvonását, azzal, hogy a céltartalékban a Rippl-Rónai Múzeum 
kiállításainak megújítására különítjük el. Az intézményi működési bevételi előirányzatok 
irányítószervi módosítását a 2. kimutatás tartalmazza. 
 
Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata 61.232 e Ft-tal nő, míg a 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság NEAK finanszírozása minimális mértékben 998 e 
Ft-tal elmarad a tervezett mértéktől. Több intézmény pályázott sikeresen az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához szakmai munkához szükséges források biztosítására, a Festetics Karolina 
Központi Óvoda a Kincses Kultúróvoda díj elnyerése mellett speciális fejlesztést célzó 
programokra 6,6 millió Ft-ot használhat fel (kimagasló képességű gyermekek zenei fejlesztése, a 
zenén keresztül a metalofon játék megszerettetése, matematikai, logikai készségek, képességek 
fejlesztése, kreatív ötletekre építő bábjáték). A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
esetében az EMMI a Berzencei vár feltárására, valamint bogárgyűjtemény hazaszállítására 
biztosított forrást, az előbbi feladathoz Berzence önkormányzata is hozzájárult. A Múzeumnál a 
fentieken túl a Magyar Tudományos Akadémiától Visy Zsolt régészeti tanulmánykötetének 
kiadásához kapott forrás jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalnál a népszámlálás kiadásaihoz a 
Központi Statisztikai Hivataltól kapott összeg jelenik meg. Az intézmények a tényadatoknak 
megfelelően korrigálják a Kormányhivataltól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzügyi 
források előirányzatát, mely összességében 779 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél.   
 
A működési célú államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök előirányzata összességében 4.649 
e Ft-tal nő. A Sportközpont és Sportiskola a Magyar Úszó Szövetségtől a koronavírus 
veszélyhelyzet miatti többletkiadásokra kapott támogatása mellett a kosárlabda szakosztály TAO 
támogatásának pontosítására kerül sor. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a 
rászorulók segélycsomagjaihoz kapott vállalkozói források, valamint a Rippl-Rónai Múzeumnál 
a Somogy Megyei Vadászkamarától a vadászati kiállítás működtetéséhez átvett pénzeszköz 
került betervezésre. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál 156 e Ft-tal több közhatalmi bevétel realizálódott a tervezetthez 
képest. 
 
A felhalmozási államháztartáson belüli támogatások előirányzata összességében 4.269 e Ft-tal 
nő. A Festetics Karolina Központi Óvoda esetében a működési államháztartáson belüli 
bevételeknél már jelzett speciális fejlesztést célzó programokhoz 1.600 e Ft, míg a Takáts Gyula 
Megyei Hatókörű Városi Könyvtárnál az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a regionális 
könyvtári feladatellátáshoz eszköz beszerzésekre kapott támogatás jelenik meg.  
 
Az államháztartáson belüli és az átvett pénzeszközök költségvetési szervi hatáskörű 
átcsoportosításokat a 3. kimutatás tartalmazza. 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata 955 e Ft-tal nő a Takáts Gyula Könyvtárnál 
gépkocsi értékesítésből származó bevétel hatására.  
 
A rendeletmódosítás során 29.440 e Ft-tal nő az intézményi támogatások előirányzata. A 
tényadatok ismeretében a korábban lebontott források (jubileumi jutalom, felmentés kapcsán 
biztosított fenntartói támogatás) korrekciójára, a céltartalékból koronavírus tesztek beszerzésére, 
projektek megvalósításában résztvevők céljutalmára biztosított források, közcélú foglalkoztatás 
önrészének, nyári napközis tábor költségeinek, keretekből jóváhagyott támogatásoknak az 
átvezetése mellett központi bevétel terhére a szociális ágazati pótlékok lebontására kerül sor.  
 
 



2022.02.10. 13:58            C:\C\hivatal\kgy\et_2022_02_24\public\x\01.doc            Ráczné Varga Mária            3 / 8. oldal 
 

Önkormányzati bevételek 
 
Az önkormányzat működési bevételi előirányzata 521.424 e Ft-tal nő, jellemzően folyamatban 
lévő projektek (Life, Elena) támogatás lehívása, valamint az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumtól az illegálisan lerakott hulladékok elszállítására elnyert támogatás 
eredményeként. Emellett az év végén realizálódott ágazati pótlékok előirányzatának növelésére, 
valamint a gyermek étkeztetés támogatásának korrekciójára és a Települési önkormányzatok 
rendkívüli támogatása keretből kapott forrás beemelésére kerül sor.  
 
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 
finanszírozásra vonatkozó szabályai értelmében a helyi önkormányzatok általános működésének 
és ágazati feladatainak támogatásához a tárgy évet követő évben esedékes összeg 4 %-át 
megelőlegezi a Kincstár az önkormányzatok számára. A 2021. december hónapban kapott 
kincstári megelőlegezést a számviteli szabályok értelmében 2021. évben finanszírozási 
bevételként kell figyelembe venni, majd 2022. évben tényleges bevételként könyveljük a 
finanszírozási kiadással szemben.   
 

 
Felhalmozási bevételek 
 
Az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata 695.466 e Ft-tal nő, a működésnél 
leírtakhoz hasonlóan a folyamatban lévő projektek támogatás ütemezés évek közötti korrekciója 
miatt. Emellett a támogatásértékű felhalmozási célú bevételek előirányzatába beépítettük a Keleti 
Ipari Park távközlési infrastruktúra kialakításához, a kaposvári innovációs fejlesztési terület vízi 
közmű kiépítéséhez, valamint zártkerti utak infrastrukturális fejlesztéséhez kapott támogatásokat. 
 
Az építési telek- és ingatlan értékesítés nettó bevételének közel 74 millió Ft-os emelkedését a 
Fejedelem utcai lakótelkek és a Dési Huber utca 4. szám alatti 30 lakásos társasház építésére 
alkalmas telek értékesítéséből befolyt vételár eredményezte. Ez utóbbi kapcsán a vevő 20,3 
millió Ft-ért megvásárolta az önkormányzat által korábban készítettet engedélyes és kiviteli 
terveket is.  
 
 
K I A D Á S O K 
 
Intézményi kiadások  
 
Az intézményi kiadások előirányzata összességében 67.805 e Ft-tal nő, ezen belül a működési 
előirányzat 43.276 e Ft-tal, a felhalmozási célú előirányzat 24.529 e Ft-tal emelkedik. A 
működési bevételek változása miatti kiadási előirányzat csökkenést ellensúlyozzák az 
államháztartáson belüli átvett pénzeszközök, a bevétel terhére lebontott szociális ágazati pótlék, 
valamint a céltartalék terhére finanszírozott átcsoportosítások. A céltartalékból a fenntartói 
támogatás változásnál már jelzett jogcímeken biztosított támogatások lebontására kerül sor.  
 
A teljesítési adatok figyelembevételével a 6. kimutatásban foglaltuk össze az intézmények által 
kezdeményezett kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat, melynek 
eredményeként a fenntartói támogatáson belül 18.024 e Ft-tal nő a felhalmozási célú támogatás.  
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Önkormányzati kiadások 
 
Az önkormányzati működési kiadások előirányzata összességében 599.816 e Ft-tal nőtt, 
jellemzően a bevételeknél már leírtak szerint a projektek ütemezése kapcsán várható 
támogatások és a céltartalékban elkülönített kincstári megelőlegezés eredményeként. 
 
Emellett a különböző keretekből jóváhagyott támogatások, illetve felhasználások átvezetésére, 
illetve a tényleges kifizetésekhez igazodó technikai átvezetésekre, pontosításokra kerül sor. A 
Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére az önkormányzati fenntartású 
intézményekhez hasonlóan a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, a közfoglalkoztatás 
önerejéhez szükséges fedezetek kerültek lebontásra, emellett a szociális élelmezési tevékenység 
kapcsán a tervezetthez képest nagyobb összegű térítési díjbevétel és minimális kiadás csökkenés 
eredményeként 1.043 e Ft-tal csökkent az önkormányzati kiegészítés mértéke.  
 
A költségvetés céltartaléka a fentiekben már jelzett átcsoportosítások, az előző rendeletmódosítás 
óta a működési és felhalmozási tartalék keretek terhére született rendelkezések átvezetése, 
valamint a 2022. évi állami támogatás terhére folyósított kincstári megelőlegezés beemelés 
együttes hatására 14.140 e Ft-tal nő. 
 

 
Felhalmozási kiadások 
 
 
A felhalmozási kiadások között nevesítettük a vállalkozásba adott feladatokat. Átvezettük az 
időközben hozott döntéseket, pályáztatott tervezési feladatok forrását a céltartalékból. 
Beépítettük a bevételeknél már jelzett többlet támogatások jogcímeit, valamint a testületi döntés 
alapján a Kapos Holding alaptőke emelését. Emellett az egyes projektek költségvetésének 
megfelelően az előirányzatok pontosítására került sor (pl. KEHOP sütőolaj begyűjtése projektnél 
a céltartalékból, a Life projektnél a működési kiadásokról csoportosítottunk át forrást). 
 
A módosítások hatására az intézmény felújítások összege 18.708 e Ft-tal, az út-, híd-, 
járdafelújítások előirányzata 24.169 e Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 939.538 e Ft-tal 
nő. 
 
 
Egyéb költségvetést érintő kérdések 
 
 
Állami támogatással épített bérlakások elkülönített számlái közötti átvezetések 
 
Az állami támogatással épített bérlakások bevételeit és fenntartási kiadásait a 12/2001.(I.31.) 
Kormányrendelet és a támogatási szerződés alapján 10 évig elkülönített számlán kell kezelni. Az 
épületek többségénél a bevételek fedezetet nyújtanak a fenntartási ráfordításokra. A Nádasdi - 
Csillag utcai 20 db bérlakás és a Nyugdíjasház esetében azonban a ráfordítások rendszeresen, 
míg a Kecelhegyi 72 db bérlakás esetében a 2021. évben megvalósult felújítások miatt a 
kiadások meghaladják a bevételeket. A hiány 2021. évben 8.220 e Ft. Az Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal állásfoglalása alapján lehetőség van arra, hogy a többlet lakbérbevétellel 
rendelkező épületek bevételeiből a hiányt mutató épületek fenntartására átcsoportosítsunk. 
Javasolom a Közgyűlésnek, hogy az átcsoportosítást a céltartalékban elkülönített bérlakás 
számlák kötött célú maradványából a pozitív egyenleggel rendelkező bérlakás számlák 2021. 
december 31-ei egyenlege arányában hagyja jóvá.  
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A Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön   
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt a TOP-6.9.1-16-KA1-
2020-00001 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok 
Kaposváron projektben. A Nemzetiségi Önkormányzat már 2021. évben is jelezte, hogy a 40,9 
millió Ft-os program finanszírozásához a kiadások fedezetének átmeneti megelőlegezése 
szükséges, melynek megoldására 7 millió Ft éven belüli önkormányzati kölcsön jóváhagyását 
kérik.  
 
Javasolom, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 
TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű 
komplex programok Kaposváron projekt megvalósítása érdekében éven belüli visszafizetési 
kötelezettséggel 7 millió Ft kölcsönt biztosítson a testület.  
 
Intézmények közötti munkamegosztási megállapodások módosítása 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 
kötelezően előírja, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és az ezen 
feladatokat ellátó költségvetési szerv között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
megállapodásba kell foglalni. Az Önkormányzat és a Kaposvár-Sántos Szociális 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság látja el, a testület által jóváhagyott 
Munkamegosztási megállapodások alapján. Gyakorlati tapasztalatok, valamint az Ellenőrzési 
Iroda vizsgálatai során tett megállapítások miatt szükségessé vált a Munkamegosztási 
megállapodások módosítása. Jelen előterjesztés keretében a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság és a 6 Központi Óvoda között létrejött Munkamegosztási megállapodások 
módosítását (1. függelék) terjesztem a testület elé. Az Együttműködési megállapodásokban 
„félkövér” betűvel jelöltük a változásokat. A módosítások jellemzően intézmény elnevezések 
pontosítását, jogszabályi hivatkozások javítását, a GESZ és a Központi Óvodák feladatai közötti 
átcsoportosításokat tartalmazza. 
 
 
Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(I.28.) rendelet 13. § (2) 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: 
 
 

Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére 
 

A Deseda Kilátó felújításának költségeire 3.937 e Ft 

Az adventi gömb installáció beszerzésének többletköltségére 175 e Ft 

Kaposvár, Fő u. 1. sz. alatti épület szárazkapuban elhelyezett "Dorottya-
relief" restaurálásának és újbóli kihelyezésének költségeire 

495 e Ft 
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Kaposvár, Pécsi u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlanon kialakított 
parkoló kivitelezési költségeire  

20.476 e Ft 

Kaposvár, Pécsi u. 11. sz. melletti lévő 3587/12 hrsz-ú ingatlan 38/100-
ad tulajdoni hányadának árverés útján történő megvásárlásának 
költségére 

1.700 e Ft 

Kaposvár, Harang utcában található Töröcskei patak híd bontása, új 
áteresz építése és mederburkolás munkák költségeire 

32.036 e Ft 

Kaposvár, Pázmány P. u. 4. sz. előtti autóbusz megálló aszfalt 
burkolatának kiegészítése és 9 db folyóka elem ráccsal történő 
kiegészítésének költségeire 

1.105 e Ft 

Kaposvár, Zrínyi u. 33. sz. előtti partfal megerősítésének költségeire 
(8.376 e Ft költségvetésben rendelkezésre áll, 140 e Ft többletköltség) 

140 e Ft 

Kaposvár, Raktár u. csapadékvíz elvezetés műszaki dokumentációjának 
elkészítésére 

850 e Ft 

Ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításához ingatlanok 
megvásárlására 

26.400 e Ft 

 

Beruházási, felújítási munkák tervezési keret terhére 
 

Jókai Liget rehabilitációs terv műszaki dokumentáció készítésének 
költségeire (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00865 Közösségi 
Infrastruktúra kialakítása a Donnerban  Jókai liget projekt megelőlegezés 

1.257 e Ft 

Jókai liget elektromos kandeláberek kiépítésének tervezési költségeire 318 e Ft 

Kaposvár, Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés 
felülvizsgálata érdekében terv készítésének költségeire 

1.880 e Ft 

Kaposvár, Szántó utca forgalmi és közlekedésbiztonsági felülvizsgálati 
dokumentáció költségeire 

750 e Ft 

SM. Kaposi Mór Oktató Kórház Németh I. fasor felől történő kapubejáró 
műszaki dokumentációjának költségeire 

889 e Ft  

Az Országos Bringapark Program keretében meghirdetett kerékpáros 
pumpapálya pályázatához szükséges műszaki dokumentáció költségeire 

968 e Ft 

Országos futópálya-építési program keretében műszaki ellenőr 
költségeire 

756 e Ft 

Töröcske, Harang utcai híd kivitelezési munkák műszaki ellenőri 
tevékenység költségeire 

596 e Ft 

  

Működési célú általános tartalék keret terhére 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő elektromos személygépkocsi téli 
gumi abroncsának beszerzésére 

220 e Ft 

Az Úszó felnőtt rövidpályás országos bajnokság rendezési költségeire  1.000 e Ft 

3 db 2 terra byte kapacitású online tárhely szolgáltatás 1 éves 
előfizetésének költségére 

135 e Ft 
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Polgármesteri Hivatal részére Covid-19 Antigén rapid teszt 
beszerzésének költségeire 

2.023 e Ft 

A Damjanich Utcai Tagóvoda játszóeszközök áthelyezésének költségére 826 e Ft 

KMJV Önkormányzata részére arany ékszerek beszerzésének 
többletköltségére 

393 e Ft 

Az Együd Árpád Kulturális Központ által megrendelt szakmai 
tanulmányút szervezésének költségeire a TOP-.6.9.2. Helyi identitás és 
kohézió erősítése Kaposváron projektből visszapótlásra kerül 

1.499 e Ft 

2021. december és 2022. január hónapban a facebook oldalra fényképes 
riportok készítésének költségeire 

500 e Ft  

Kaposvár, Ivánfahegyalja utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetés 
felülvizsgálata érdekében tervezési munkálatainak kapcsán felmerülő 
kifizetői adó költségére 

752 e Ft 

A Pécsi Utcai Iskola fűtési rendszerének karbantartására és a 
riasztórendszer távfelügyeletének a költségeire 

110 e Ft 

10 db "A Magyar Kézművesség 2021." című album leszállításának 
költségeire 

50 e Ft 

Kisgáti lakótelep közvilágítási hálózat felülvizsgálatának költségeire 5.525 e Ft 

Nagyadózok fogadása rendezvény költségeire 621 e Ft 

Szentes Város Önkormányzata részére tűzeset okozta károk 
helyreállításának költségeire támogatás 

500 e Ft 

  

 
Intézmények, GT dologi többletkiadásai keret terhére  

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár Utcai 
Tagóvodája részére beépített szekrény elkészítésére 

1.200 e Ft 

A Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére a 2021. évi adventi 
rendezvények díszítési munkáinak többletköltségére 

24.301 e Ft 

Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére 352 db közterületi fa 
pótlásának és a Donner előtti tér járdaszakasz javításának költségeire 

9.749 e Ft 

  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést átruházott hatáskörben hozott döntéseimet utólagosan hagyja jóvá. 
 
Kaposvár, 2022. február 9. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Szita Károly 
                                                                                                               polgármester 
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HATÁROZATI  JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 
nem fedezett fenntartási, működési és felújítási kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál, a 
Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál, valamint a Kecelhegyi 72 db bérlakásnál 
hiányzó 8.220 e Ft összeget a bérlakás számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú 
maradványa terhére átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az 
átvezetés a számlák 2021. december 31-ei egyenlege arányában történjen meg. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2022. március 31. 

 
2) A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:               Szita Károly    polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta    igazgató 
Határidő:             azonnal 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata részére 7.000 e Ft kölcsönt biztosít a TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 A 
társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok 
Kaposváron projekt kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a 
projekt ütemek támogatási összegeinek folyósításáig, legfeljebb 2022. december 31-ig.   
 
Felelős:  Szita Károly    polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta    gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. március 31. 

2022. december 31.  (a kölcsön visszafizetésére) 
 

4. A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Központi 
Óvodák között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött munkamegosztási 
megállapodások módosítását jelen előterjesztés 1. számú függeléke szerint. 

 
Felelős:  Szita Károly    polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta    gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva   igazgató 
   Bekesné Porczió Margit  intézményvezető 
   Csabainé Kósz Erika   intézményvezető 
   Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka intézményvezető 
   Hegedüs Mária Katalin  intézményvezető 
   Rónai Ágota    intézményvezető 
   Tavali Gabriella   intézményvezető 
Határidő:  2022. február 28. 

 


