
KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 

Előterjesztés az önkormányzat 2021 évi költségvetési rendeletének módosításáról  

kiegészítő határozati javaslat:  

… A Közgyűlés Covid-19 vírus tesztelési keretet különít el 250.000.000 Ft összegben, a 

kaposváriak életének megvédése és egészségének megőrzése, valamint a munkahelyek 

védelme érdekében. 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. február 28. 

 

.... A Közgyűlés a Covid-19 vírus tesztelésre fordított összeg megtérítése érdekében 

felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon – az országgyűlési képviselővel közösen - az 

állam képviselőivel, így az egészségügyi járulékot egykor és jelenleg fizetettek érdekében az 

állami egészségbiztosítási feladatokat ellátó Magyar Államkincstárral, valamint az 

egészségbiztosítással nem rendelkezők érdekében a kormány illetékes tárcájának vezetőjével. 

Amennyiben a közegészségügyi védekezés költségét az állami szervek nem térítik meg, 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt összeget bírósági úton követelje. 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. február 28. 

 

... A Közgyűlés Covid-19 vírus tesztelést az önkormányzat általa fenntartott szervezetek, majd 

azt követően az állami és nem állami fenntartású szervezetek közfeladatot ellátó dolgozóival 

és az ellátásban résztvevőknél szervezi meg. A tesztelés sorrendiségét a veszélyeztetettség 

mértéke határozza meg, amelyhez az érintett szervek adatai alapján a népegészségügyi 

hatóság véleménye alapján a polgármester határoz meg. 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

   Sziberné Fehér Éva igazgató, Kaposvári Humánszolgáltatási    

   Gondnokság 

Határidő: 2022. február 28. napjától folyamatos az egészségügyi válsághelyzet 

fennálltáig  

 

Indokolás 

 

A Polgármesteri Hivatal részére Covid-19 Antigén rapid teszt beszerzésének költségeire 2.023 

e Ft szerepel az előterjesztésben. 

 

Az állam felismerve a tesztelés fontosságát széles körben lehetővé teszi, hogy a lakosság 

hozzáférjen a tesztekhez. Az új szabályozás a patikákon kívül is engedélyezi a feltételek 

megléte esetén a tesztekhez árusítását, ezzel az egyszerűbb és gyorsabb hozzáférést. A 2020 

óta folyamatosan megtett javaslataim a tesztelés fontosságában azonos elvet követ az állam 

legújabb intézkedésével, az eltérés az üzleti alapú védekezés helyett a magyar lakosság anyagi 

helyzete miatt az ingyenes tesztelés. Ez az ingyenesség a járulékbefizetés ellenértékeként 



jelenik meg, mivel a biztosítottak számára a járványügyi védekezés ingyenes, ahogy az 

oltásnál ez meg is valósul, nem kell érte fizetni. Tehát nem lehet kétszer elkérni az adó- és 

járulékfizetőktől a védekezés költségét, egyszer járulékként, majd a vakcina és a teszt 

értékesítésekor. 

 

Az önkormányzati alkalmazottak számára biztosított a rendszeres ingyenes tesztelés, ami 

lehetővé tette a polgármester kiszűrését is. A koronavírustól megbetegedett polgármester a 

tesztelés eredményeként karanténba került, ezzel megakadályozva, hogy másokat 

megfertőzhessen. Amennyiben oltott valaki, bármennyi oltást is vegyen fel a fertőzéstől nem 

védi és attól sem, hogy másokat megfertőzhessen. Példája mutatja, hogy a kaposváriak közül 

mindenki jogosult az ingyenes tesztre. 

 

Egyre több szülő panaszkodik, hogy a sokkal gyorsabban terjedő új vírus variáns miatta a 

nevelési intézményből váratlanul telefonálnak és azonnal több nap szabadságot kell kivenni a 

gyermek hazaküldése miatt. Ez a munkahelyükön konfliktushoz vezetnek, különösen, ahol 

sok családos dolgozik. Az országban több intézménynél a szülők kezükbe vették az irányítást 

az alkalmatlan állam és a segítséget megtagadó önkormányzat helyett és maguk 

finanszírozzák szervezik meg a gyerekek, tanáraik és saját maguk tesztelését. Az 

önkormányzat alkalmazottakat rendszeresen tesztel 2021. november 2-a óta. A lakosság 

ingyenes tesztelésének megszervezése nem várhat. Nem mindenki kényszeríthető a 

magánlaborok költséges tesztelésére és a patikában vásárolható teszteket sem engedheti meg 

magának mindenki. Az ünnepekben a családtagok a karácsonyi kiadások közé betervezték a 

tesztelési költségeket, hogy találkozhassanak. A szaktárcavezető által prognosztizált fertőzési 

és halálozási napi várható adatok alátámasztják, hogy az önkormányzat célzottan kiterjessze 

az alkalmazottak ingyenes tesztelését a lakosságra.  

 

A 2020. és 2021. évi indítvány megismétlését indokolja, az O (omikron) a görög abc 15. 

betűjével jelzett variáns gyors terjedése a világon. A járvány harmadik évét kezdjük 

Magyarországon a járványban meghaltak száma meghaladta a 40.000 főt és tovább növekszik. 

A környező államokhoz képest lakosságarányosan nálunk a legrosszabb a halálozási arány. A 

védekezés náluk teszt alapú, amelyhez járul az oltás. Sok más betegségben szenvedő 

nehezebben jut szakellátáshoz hazánkban a leterhelt egészségügyi rendszer miatt. A járvány 

előtti évekhez a többlet halálozási arány rossz képet fest. 

Az omikron variáns legjobban közösségekben fertőz, tömegesen iskolákban, idősotthonokban, 

kórházban, munkahelyen, rendezvényeken. A gyermek intézményekben a tesztelés hiánya 

nem pár fertőzöttet jelent az új variáns esetén. Közösségben megjelenve oltott, oltatlan is 

elkapja és továbbadja. A szülők a hazaküldött gyerekeik miatt kiesnek a munkából, több 

helyen okoz ez gondot.  

Az önkormányzat az 5. hullámban is döntés előtt áll, tesz vagy nem tesz valamit az itt élőkért 

és a Kormányra mutogat. Ismételgetve, mint a papagáj, csak az oltás, csak az oltás. Az ember 

miniszter nyilatkozata alapján a kórházi ápolásra szorultak 40% oltott, 60% oltatlan, az 

intenzív ápolást igénylők 30%-a oltott, 70%-a nem. Tehát ez a járvány sem különbözik a 

többi fertőző betegségtől, csak az elkülönítés állítja meg a terjedését. Az elkülönítésből 

szabadulni teszt áll rendelkezésre. A miniszter szerint az 5. hullám idején napi 10.000 feletti 

fertőzéssel kell számolni és a járvány tombolásakor naponta 200 halálos áldozattal számol.  



2020 szeptemberében név szerinti szavazással elutasította a javaslatokat a többség, míg 5 

képviselő támogatta azt. A 2. és 3. hullám idején 967 fertőzöttet ápoltak a helyi kórházban, 

kaposvári áldozatok száma 333.  

2021 szeptemberében egy képviselő váratlan távolléte miatt név szerinti szavazást nem tartott 

a testület, de jelentős szavazás miatt fotó rögzítette a képviselők szavazását, a javaslatokat a 

többség elutasította, míg 4 képviselő támogatta azt.  

Kérdésemre válaszolva 2021 júniusában a polgármester úr elmondta, hogy:” 2020. március 

19. és 2021. június 17. az első, második és a harmadik hullám időszaka, a kórházban fekvő 

kaposvári betegek száma 967 fő volt, az átlagéletkoruk 67,6. Az elhunyt kaposváriak száma 

333 fő, az átlagéletkoruk 75,6 év és mindegyik krónikus beteg volt.” Magyarország megyei 

jogú városainak 10.000 főre vetített arányában ez egy rendkívül rossz arány, így nem 

várhatunk az állami intézkedésekre. 

2021.08.23-án a Közgyűlés döntött és az alábbi határozatot hozta: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetését érintő egyes kérdésekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat 

hozta.  

1) A Közgyűlés a kiemelt sportszervezetek 2021/2022-es bajnoki időszakra szóló 

27/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 10. pontjában a Kaposvári Labdarúgó Kft részére 

2022. I. félévre jóváhagyott eredményességi támogatás feltételét a Kft NBIII-as bajnokságban 

elért 1-12. helyezés elérésére módosítja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: 

Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. június 30.  

2) A Közgyűlés Kaposvár vietnámi testvérvárosa Can Tho részére a koronavírus járvány 

leküzdéséhez 1000 db Covid-19 Antigén rapid tesztet adományoz. A Közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert a tesztek beszerzésére és az adományozással kapcsolatos 

intézkedések meghozatalára. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag 

Gábor jegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2021. augusztus 31. 

A 1575/2021.(VIII.11.) kormányhatározatban a magyar állam 100 ezer adag AstraZenecát, 

illetve 100 ezer darab COVID-19 vírusfertőzés kimutatására szolgáló antigén gyorstesztet ad 

ingyenesen a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére. Ennek ismeretében ismételten 

javasoltam városi tesztelési keret létrehozását azzal, hogy állami feladatátvállalást az állam 

térítse meg. Továbbá javasoltam, hogy polgármestert hatalmazza fel a Közgyűlés, keresse 

meg a magyar illetékes állami szervet az oktatási, nevelési év szeptemberi kezdéséhez 

általános és rendszeres teszteléshez szükséges Covid-19 Antigén rapid tesztek biztosítása 

érdekében Kaposvár számára. Amennyiben Kaposvár rendelkezik ezzel a kontingenssel, a 

szükséges darabbal akkor és csak akkor adhat kölcsön a városi készletből 1000 tesztet a 

vietnámi testvérvárosnak. A kölcsönzés egyébként bevált módszer a Cseh Köztársaságnál, 

Magyarország kölcsön ad vakcinákat, nem ajándékba. Vietnám közel 100.000 milliós ország, 

ahol 348 059 fertőzöttet találtak a augusztus 23-i Közgyűlés napján és 8277 áldozata volt a 

járványnak. Magyarország 9,7 milliós ország 815.851 fertőzöttek száma, 300-an kórházi 

ápolásra szorulnak, 34-en vannak lélegeztető gépen és 30.102 elhunyt volt 2021.09.14-ig  



2021. 09. 6-án kelt levelében Aljegyző asszony tájékoztatott, hogy:” Az önkormányzatnak 

500 darab Covid-19 Antigén rapid teszt ál rendelkezésre, mely tesztek felhasználásig a 

Polgármesteri Hivatalban kerülnek tárolásra.” 

A járványkezelés eddigi tapasztalatai alapján az önkormányzat hatékonyabb és gyorsabb 

közegészségügyi szervező lehet, mint az állam. Az egészségügyi szolgáltatóknak, így az 

állami fenntartású kórháznak, egészségügyi és oktatási intézményeknek először nyújtottak 

védőfelszerelést és fertőtlenítő szereket. Határozottabban, és az állampolgárok igényeit 

figyelembe véve hozták meg a korlátozási intézkedéseket pl. a közellátás területén a helyi 

piacok nyitvatartási, idősek vásárlási sávjának meghatározása, és a házhozszállítás 

megszervezésével. A második, majd harmadik hullámra a járványügyi szakemberek időben 

felhívták a figyelmet. A tesztelési kötelezettséggel járó tevékenységek kezdésével, a tesztelés 

felfedte a fertőzöttség magas arányát. Jelenleg a negyedik hullám idején vagyunk emelkedő 

fertőzött, kórházi ápolt számok mellett, ismét nő a halálozások száma. Az iskolák ismét 

tesztelés nélkül nyitottak ki, a 12 év alattiak nem oltottak. A delta variáns jellemzője, hogy 

gyorsabban terjed és az oltottak is fertőzhetnek. Az oltások nem váltják ki a tesztelést. Nem az 

oltottak és oltatlanok, hanem a fertőzöttek és nem fertőzőek szerint van értelme a különbséget 

tenni járványügyi szempontból. 

A fertőzöttek számának csökkentése nélkül nincs hatékony védekezés, mert a 

veszélyeztetettek, nem csak az idősek, hanem a még nem, és a már diagnosztizált krónikus 

betegek is veszélyben vannak. A kórházi kapacitások szűkülése már kezelhetetlen terhet jelent 

a többi beteg számára. A várakozási idő hosszabbodása egyes betegségeknél a fájdalommal 

töltött idő meghosszabbítását jelenti. 

 A fiatalok tesztelése és időben történő elkülönítése a fertőzöttek számát csökkenti, amely 

kulcsfontosságú a veszélyeztettek védelme, és az egészségügyi ellátórendszer kapacitás 

fenntartása érdekében. Prof. Dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János 

Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetője figyelmeztetését komolyan kell 

vennünk. Ausztria tesztel az iskolákban. 

A járványügy a közegészségügy része, a járulékfizetést teszi értelmetlenné, ha nem a 

befizetett járulékukért jutnak hozzá az egészségbiztosítást egykor és jelenleg fizetők a 

tesztekhez. A nem biztosítottak tesztelése pedig közös társadalmi érdek a fertőzés 

visszaszorítása érdekében.  

A tesztelés nem az önkormányzat költsége, de a járványügyi hatóság korlátozott lehetőségei 

miatt hasonlóan az egészségügyi dolgozók, majd a teljes lakosság maszk ellátásához, az 

önkormányzatnak kell megszerveznie a tesztelést, megtéríttetve annak költségét az állammal. 

A hatósági ár bevezetése szükséges a védőeszközök, fertőtlenítők esetében a hatékony 

védekezés miatt, mivel a fokozódó infláció miatt a védekezés költségét kénytelenek 

megspórolni az alacsonyabb jövedelműek, továbbá a piac visszaélt a kezdeti időszakban és a 

hiány miatt megtöbbszörözte az árakat pl. sebészeti maszk, kesztyű, fertőtlenítők.  

Kérem a kaposváriak érdekeit képviselve támogassák a lakosság ingyenes tesztelését, amely 

nem csupán anyagi, de szervezési feladatot is jelent. 


