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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
JEGYZŐJE 
 

 
Előterjesztés 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
 

99/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonba veszi a kaposvári 3348/17 hrsz-ú, 2291 m2 
nagyságú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlant az alábbi 
feltételekkel: 

- a jelenlegi tulajdonosok költsége és kötelezettsége a településrendezési eszközök 
módosításának kezdeményezése, lefolytatása; 

- a jelenlegi tulajdonosok költsége és kötelezettsége az ingatlan „közúttá” minősítéséhez 
szükséges eljárás kezdeményezése, lefolytatása; 

- az ingatlan átvételét megelőzően a tulajdonosok saját költségükön kötelesek elvégezni - 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságával, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságával egyeztetve - az útburkolat, illetve a csapadékvíz elvezető 
árok szükséges helyreállítási munkálatait; 

- az Önkormányzat nem veszi tulajdonba a magántulajdonú térvilágítási rendszert, annak 
üzemeltetését a jelenlegi tulajdonosok írásban vállalják vagy a hálózatot igazolt módon az 
E.ON-nak átadják; 

- a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás előkészítésének költsége és 
kötelezettsége a tulajdonosokat terheli, a megállapodás megkötésére a fenti feltételek 
teljesülését követően kerülhet sor. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató     

Szirják Imréné igazgató 
Kovács Katalin igazgató 
Herczeg Attila intézményvezető 

Határidő: 2022. június 30. 
Az előírt feltételeket a cég nem teljesítette. 

Határidő módosítást kérünk: 2023.09.30-ig 
 
36/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utca 62-64. szám alatti társasház tulajdonosaival történő 

további egyeztetésre, valamint a kaposvári 653 hrsz-ú, kb. 183 m2 nagyságú terület, valamint 

a 637/1 hrsz-ú ingatlan kb. 251,625 m2 nagyságú területének értékarányos cseréjére vonatkozó 
megállapodás utólagos beszámolási kötelezettség melletti aláírására. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      
Határidő: 2022. június 30. 
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A telekalakítási vázrajz tulajdonosokkal történő 
aláíratása folyamatban van. 

Határidő módosítást kérünk: 2023. 12.31-ig 
 

27/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 

9. A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint kiemelt 
sportszervezet részére az a) pontban és egyéb sport támogatásként a b) és c) pontban nevesített 
támogatásokat biztosítja: 

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás) 25.000.000 Ft 
Ütemezés: 2021. II. félév 12.500.000 Ft 
2022. I. félév 12.500.000 Ft 
b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 
2021. II. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 
2022. I. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 
c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel) 
2021. II. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft 
2022. I. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató     
Péterné Szarka Klára sport referens      Végrehajtva 
Határidő: 2022. június 30. 

11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-10.) pontban 
megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester 
rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos, a testület soron következő ülésén 
történő tájékoztatása mellett. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      
Péterné Szarka Klára sport referens      Végrehajtva 
Határidő: 2022.június 30. 

 
28/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Labdarúgó Kft 
100%-os üzletrészt értékesíti Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére 1.000 Ft-ért, az 
Akadémia teljes átfogó pénzügyi ellenőrzését követően. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az üzletrész értékesítéséről szóló adás-vételi szerződés aláírására, utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató     
Határidő: 2022. június 30. 

Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó 
jogszabályok értelmében a Kft. értékesítésére 

cégértékelésen alapuló forgalmi értéken kerülhet sor. A 
68/2022.(VI.16.) önkormányzati határozat 12. pontja 
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alapján a cégértékelés elkészült, mely értelmében 
legalább 52,1 millió Ft vételárat kell érvényesíteni.  

A Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémiával megkötöttük az üzletrész adásvételéről 

a szerződést, a vételár 2022.08.11-én befolyt. 

37/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat 

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.        Végrehajtva 
 

47/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolájának megszűnésével egyidejűleg a Kaposvári 
Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Pécsi Utcai Tagiskolában használt eszközök egy 
részét nem veszi vissza, azokat továbbra is köznevelési feladatok ellátásához biztosítja a 
Kaposvári Tankerületi Központ részére az érvényben lévő vagyonkezelési szerződés alapján. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az eszközök más 
intézményhez történő átadása miatti vagyonkezelési szerződés módosított mellékleteinek 
aláírására. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató     
Határidő: 2022. június 30. 

A szerződés módosítás folyamatban van. 
Határidő módosítást kérünk: 2022.12.31-ig. 

74/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat (ZÁRT) 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy .................................................. 
részére a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 4/A. 3. emelet 2. ajtószám alatti 1 + 2 félszobás, 
összkomfortos bérlakást 2026. szeptember 15. napjáig kijelöli. 

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető  Végrehajtva 
Határidő: azonnal (közlés) 

 
105/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását: 

a) a vasúti vágány - Deseda patak - Kapos folyó - Pécsi út által határolt tömb vonatkozásában, 
a Szennyvíztelepi út szabályozási vonalának módosítása érdekében. A Kométa 99 Zrt. 
gazdaságélénkítő beruházásának támogatása érdekében a tervezési területet kiemelt fejlesztési 
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területté nyilvánítja. A módosítási eljárásba eseti partnerként a Kométa 99 Zrt.-t vonja be; 
b) a Kaposvár, 5374/32 hrsz alatti ingatlan, Geip-E építési övezetének szabályozási 

környezeti felülvizsgálata és építési használatra vonatkozó határértékek módosítása 
tekintetében. Az érintett ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A módosítási eljárás 
során eseti partnerként a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-t vonja 
be. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész     
Határidő: 2022. június 30.        Végrehajtva 

110/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic 
vidéke TDM Egyesületben való tagságát abban az esetben tartja fenn, ha az Önkormányzat 
egyesületi tagdíj fizetési kötelezettségének összege legfeljebb 250 e Ft/év összegben kerül 
megállapításra. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató    

Osvalt Mónika turisztikai referens    Végrehajtva 
Határidő: 2022. július 15. 

112/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott. 

2. A Közgyűlés a Kaposvárért Közalapítvány kuratóriumának elnökévé dr. Kéki Zoltánt 
megválasztja és a kuratórium tagjává Boa Árpádot delegálja. A Közgyűlés az alapítvány alapító 
okiratának módosítását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító 
okirat aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására. 

A Közgyűlés a 35/2020. (II. 27.) önkormányzati határozattal módosított 148/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati határozatának 9/A. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A/ Kaposvárért Közalapítvány: 
Kuratórium: 
Elnök: dr. Kéki Zoltán 
Tagok: Boa Árpád 
dr. Fekete László 
Molnár György 
Hartner Rudolf 
Tóth István 
Borhi Zsombor 
Varga Róbert 
Szerb György 
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Ráczné Varga Mária 
Felügyelő Bizottság: 
dr. Szép Tamás 
Oláh Lajosné 
Svajda József” 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető     
Határidő: 2022. június 30.        Végrehajtva 

5. A Közgyűlés a „Pro Iuventate” Alapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 
5. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 
az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, valamint a 
változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető     
Határidő: 2022. június 30. Határidő módosítást kérünk 2022. december 

31-ig.  Az alapító okirat módosítására bírósági 
bejegyzési eljárás van folyamatban.  

6. A Közgyűlés a Mártírok és Hősök Közalapítvány alapító okiratának módosítását az 
előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, valamint a 
változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására. 

A Közgyűlés a 35/2020. (II. 27.) önkormányzati határozattal módosított 148/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati határozatának 9/B. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„B/ Mártírok és Hősök Közalapítvány 
Kuratórium: 
Elnök: dr. Giber Vilmos 
Tagok: Bosnyák János 
Koppány Zoltán 
Máj Péter 
Pethő László 
Pintér Zoltán 
Schulteisz János 
Felügyelő Bizottság: 
Bornemissza György 
Kalocsa Józsefné 
Máté László” 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető     
Határidő: 2022. június 30.  Határidő módosítást kérünk 2022. december 

31-ig.  Az alapító okirat módosítására bírósági 
bejegyzési eljárás van folyamatban.  
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116/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést és 
az alábbiak szerint határozott: 
 

3. A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2022. július 1-től 1 fő WHO 
koordinátori álláshelyet létesít. A Közgyűlés az álláshely pénzügyi fedezetére 2022. július 1-
től tárgyévre 2.500.000 Ft személyi juttatás és 325.000 Ft szociális hozzájárulási adót biztosít. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

dr. Gróf Regina irodavezető     
Határidő: 2022. június 30.        Végrehajtva 

 
119/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, a kaposvári 836 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó 
tervdokumentáció ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      
Határidő: 2022. június 30. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 836 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó 
tervdokumentációt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bek. 9. pontjában meghatározott „lakás- és helyiséggazdálkodás” feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az 1246/2021. (V. 6.) kormány határozat szerint 
munkásszállás építéséhez kívánja felhasználni. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      
Határidő: 2022. június 30. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 836 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó 
tervdokumentáció tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja. Az 
igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      
Határidő: 2022. június 30. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a kaposvári 
836 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására 
vonatkozó tervdokumentáció ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, 
valamint a tervdokumentáció ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

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

Az ingatlanra készült tervdokumentáció önkormányzat 
részére történő átadása tárgyában használati 

megállapodást kötöttünk a Honvédelmi Minisztériummal. 
A tervdokumentáció vagyonkezelésbe vértelére 

vonatkozó kérelmünket továbbítottuk az MNV Zrt. 
részére, még nem született döntés a vagyonkezelésbe 

adásról. 
Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig. 

 

122/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul, hogy az OTP Bank 
Nyrt. javára 1. ranghelyen 350 millió Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, annak biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti, 
234 hrsz-ú ingatlanra, valamint a Kaposvár, Kontrássy u. 4. szám alatti, 233 hrsz-ú ingatlan 
55/250-ed tulajdoni illetőségére. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató     
Határidő: 2022. augusztus 31.       Végrehajtva 

A hozzájárulásról nyilatkoztunk, az 
ingatlan még tehermentes.  

 
123/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Honty Márta iparművész és 
Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
felsorolt 220 db alkotását megvásárolja Bors Katalin tulajdonostól 30.000.000 Ft vételárért, 
amennyiben a vásárláshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20.000.000 Ft összegű 
támogatásával kapcsolatos támogatói okirat aláírásra kerül. A vételár fennmaradó további 
10.000.000 Ft összegét a Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 
(I. 28.) önkormányzati rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére 
biztosítja. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató     
Határidő: 2022. június 15. 
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A Közgyűlés a 123/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy 
Önkormányzatunk megvásárolja Honty Márta iparművész és Bors István 
szobrászművész művészeti hagyatékának 220 db alkotását Bors Katalin tulajdonostól 
30.000.000 Ft vételárért. Az adásvételi szerződés változatlan vételár mellett létrejött, de a 
döntésben szereplő 220 db helyett 2443 darab művészeti alkotásra vonatkozóan. 
Javasoljuk a hivatkozott önkormányzati határozatban a darabszám módosítását. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2021. (XI. 24.) 
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Honty Márta iparművész 
és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának 2443 db alkotását megvásárolja 
Bors Katalin tulajdonostól 30.000.000 Ft vételárért, amennyiben a vásárláshoz az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 20.000.000 Ft összegű támogatásával kapcsolatos támogatói 
okirat aláírásra kerül. A vételár fennmaradó további 10.000.000 Ft összegét a Közgyűlés 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet 
céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja.  

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. szeptember 30.” 

 

144/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi 
támogatásokhoz: 

1. A Polgármesteri Keret terhére 
- Móricz Zsigmond Oktatási Alapítvány részére 30.000 Ft 
(AM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és 

Kollégiuma által 2021. október 1. napján megrendezésre került Guba Sándor Emlékverseny, 
valamint a 2021. október 2. napján megrendezésre került Dél-Dunántúli Középiskolás Diák 
Szántóverseny költségeihez.) 

2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére 
- „Bajcsy Óvodáért” Alapítvány részére 30.000 Ft 
(Az Óvodapedagógiai Szakmai Napok előadói díjának költségeihez.) 
- Búvópatak Alapítvány részére 60.000 Ft 
(Működési költségekhez..) 
- Mélyben és Reményben Alapítvány részére 35.000 Ft 
(A 2021. október 14. napján megnyílt „Fotókiállítás az Örömről” rendezvény költségeihez.) 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére 60.000 Ft 
(A Kicsinyek kórusainak XVI. Országos Fesztiválja, a Margit-Kerti Koncertek és a 

Mikrokozmosz Református AMI 25 éves jubileumi gálaestjének 2022. évi költségeihez.) 
- Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére 20.000 Ft 
(Harmonika zenekar megalapításával, a tanszék kiépítésével és koncertek szervezésével 

kapcsolatos költségekhez.) 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz 
korábban megítélt támogatások felhasználási céljának módosításához: 

A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére 

50.000 Ft 
(a Toponári Tagiskola Lány Labdarúgócsapata részére biztosított 50.000 Ft összegű 

támogatás célja sportruházat és sportfelszerelés helyett sporteszköz és sportruházat célokra 
változik.) 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére 
100.000 Ft 

(a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata részére biztosított 100.000 Ft összegű támogatás 
célja csapatépítés és utazási költségek helyett sporteszköz és sportruházat célokra változik.) 

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

Végrehajtva, kivéve a Móricz Zsigmond 
Oktatási Alapítványt, mivel nem küldte meg a 
szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat. 

Határidő módosítást kérünk: 2022.12.31-ig. 

188/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskolában röplabda szakosztály indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2022. 
júniusában számoljon be a röplabda szakosztály működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól, 
melynek függvényében dönt a testület a 2022. év második félévi támogatás mértékéről. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      

Decsi Andrea polgármesteri referens 
Fekete Ádám igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 
Az intézmény tájékoztatás alapján a 2022. II. 

félévben EMMI forrásból megvalósítja a 
röplabda utánpótlás versenyeztetési, 

működtetési feladatait. 

3/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére a 2021/2022-
es bajnokság tavaszi időszakára 20 700 e Ft de minimis támogatást biztosít az eredményességi 
feltételek teljesítése esetén. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató     
Határidő: 2022. június 30.        Végrehajtva 
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28/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2022. évi, 
összesen 86 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

2022. április 11. napjától 2022. május 11. napjáig – 21 nap 
2022. július 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig – 40 nap 

2022. november 25. napjától 2022. december 30. napjáig – 25 nap 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 

Polgármester úr a legutóbbi ülés óta 07.11. – 07.22. volt szabadságon. 
 
41/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 

 
2.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a 27/2021.(VI.23.) 

önkormányzati határozat 13. pontja és a 48/2021.(IX.23.) önkormányzati határozat 8. 
pontja alapján nyújtott 10 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március 31-re 
módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. május 31. (kölcsön szerződés módosítás)  Végrehajtva 
   2023. március 31. (kölcsön visszafizetés) 
 

3.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a korábbi önkormányzati 
szponzori szerződés Áfa összegére és az árfolyam változás többlet kiadásaira bruttó 14.097 
e Ft (nettó 11.100 e Ft) többlet forrást biztosít. Az önkormányzati forrás utalására a hiány 
rendezéséhez a Sportegyesület által bevont külső támogatók hozzájárulásának arányában 
kerülhet sor. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. június 30.      Végrehajtva 
 

4.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kaposvári Polgárok Háza üzemeltetési feladatait a 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság látja el. Az üzemeltetési feladatokhoz 2 fő 8 
órás portás és takarító-portás álláshelyet biztosít Humánszolgáltatási Gondnokság részére 
2022. május 1-től. Az üzemeltetési feladatok ellátásához éves szinten 13.903 e Ft-ot 
biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános működési kerete terhére. A 
2022. évi arányos támogatás összege 8.110 e Ft.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. május 1. 
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Végrehajtva, a 13/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletbe beépült (június 

havi költségvetési rendeletmódosítás). 
 

5.) A Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Egészség Központ szakmai munkájához 
évi 10 millió Ft-ot biztosít, valamint felhatalmazza a Polgármestert a Kaposi Mór Oktató 
Kórházzal történő egyeztetésre, és az Egészség Központ üzemeltetésre vonatkozó 
megállapodás aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
   Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  2022. május 15. 
A megállapodás aláírás alatt van. 

Határidő módosítást kérünk: 2022.10.15-ig. 

44/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és Zselic térsége 
desztinációfejlesztési stratégiát tartalmazó előterjesztést a 2022. júniusi ülésén tárgyalja meg. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő: 2022. június 30.        Végrehajtva 

 
46/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az IBUSZ Utazási Irodák Kft., 
mint bérlő a Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 62,84 m2 szám alatti bérleményben elvégzett 
értéknövelő beruházás számlákkal igazolt nettó 2.432.324, Ft költség 75 %-a, nettó 1.824.243, 
Ft a bérleti díjban elszámolásra kerül oly módon, hogy a bérlő által havonta benyújtott számla 
alapján elszámolt összeg a nettó bérleti díj 50 %-áig terjedhet. Az elszámolásban érintett, nettó 
2.432.324, Ft összegű beruházás, eszközök, anyagok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A 
bérlő által újonnan kiépítendő dugaljak kábelezését a falba süllyesztve kell kialakítani és 
érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíttetni. A bérleti díjba történő beszámítás kezdő 
időpontja 2022. május 01. napja. Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a költségek teljes 
elszámolása előtt megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat 
igényt. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:   2022. május 30. (bérlő értesítése)    Végrehajtva 
 
47/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a Dr. Máténé 
Körmöczi Gabriella Mária és Gelencsér Ferencné által az önkormányzatnak ajándékozni kívánt 
Kaposvár, Belterület 6128/10 hrsz-ú, „kivett saját használatú út (közforgalom céljára 
megnyitott magánút)” megnevezésű, 2228 m2 méretű ingatlant, az ingatlanon lévő 
aszfaltburkolatú úttal együtt. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, 
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Belterület 6128/10 hrsz-ú ingatlant – az ingatlanon lévő aszfaltburkolatú úttal együtt – 
tulajdonba veszi.  
 
Az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és ügyvédi díjakat az 
önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett Kaposvár, Belterület 6128/10 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a 
forgalomképtelen törzsvagyontárgyak közé sorolja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. július 31. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés aláírása) 
           Végrehajtva 
 
48/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 
évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján úgy határozott, hogy a 7400 Kaposvár, Virág u. 34. 
szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium megnevezésű, 2633 m2 
területű, nettó 30.626.075 Ft, valamint bruttó 66.819.556 Ft nyilvántartási értékű ingatlan 
1/1 tulajdoni hánydát ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésébe adja a jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátása 
érdekében. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére) 

 
A határozatot megküldtük az MNV Zrt. részére 

és kértük az önkormányzati ingatlan állami 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodás 

előkészítését. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, 7400 Kaposvár, Virág u. 34. szám 
alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium megnevezésű ingatlan tulajdonba 
adása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési 
alapfeladatok és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképzési 
alapfeladatok ellátása kapcsán honvéd kollégium kialakításában megtestesülő közfeladat 
ellátása érdekében történik. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére)   Végrehajtva 

 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy 7400 
Kaposvár, Virág u. 34. szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium 
megnevezésű átadott vagyonelem a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, 
ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési 
bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére)   Végrehajtva 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 

törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a 7400 
Kaposvár, Virág u. 34. szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium 
megnevezésű ingyenesen átadott vagyonelem nem képezi a forgalomképtelen 
önkormányzati törzsvagyon részét.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére)   Végrehajtva 

 
 

8.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011 évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján úgy határozott, hogy a 7400 Kaposvár, 
5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, nettó 
7.256.112 Ft, valamint bruttó 7.256.112Ft nyilvántartási értékű telek 1/1 tulajdoni hánydát 
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe 
adja jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátása érdekében, abban az esetben, ha 
a feladatellátáshoz szükséges forrás a honvédelmi tárcánál rendelkezésre áll. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére)   Végrehajtva 

 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a 7400 Kaposvár, 5735/11 hrsz-

ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan tulajdonba adása a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 108. §-a 
alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2012. évi CXIII. törvény 42. § 
(1) bekezdésében foglaltak biztosítására, a honvédelmi tárca a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvéy 137. §-ában foglalt intézményes közfeladatainak ellátása kapcsán 
egy új, honvédelmi célú, szálló funkciójú felépítmény kialakításában megtestesülő 
közfeladat érdekében történik. 

  

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére)   Végrehajtva 

 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a 7400 
Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
átadott vagyonelem a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, ezek 
finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi 
előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére)   Végrehajtva 

 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 

törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a 7400 
Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingyenesen átadott vagyonelem nem képezi a forgalomképtelen önkormányzati 
törzsvagyon részét.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére)   Végrehajtva 

 
49/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a Kaposvár, 
Belterület 3587/12 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” megnevezésű, 3876 m2 méretű ingatlan 
alábbi tulajdonosainak az önkormányzatnak ajándékozni kívánt tulajdoni hányadát: 
 

Név tulajdoni hányad 
Delta-2002. Keresk. és Gyártó Korl. Fel. Társaság 9/100 
"VMAX-Tec" Fémmegmunkáló Kft. 5/100 
BB Kapos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8/100 
dr. Varga Zsanett 6/100 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, Belterület 3587/12 hrsz-ú ingatlan 
fenti – az aszfaltburkolatú útra is vonatkozó - tulajdoni hányadait tulajdonba veszi.  
 
Az ingatlan tulajdoni hányadainak tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és 
ügyvédi díjakat az önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett ingatlanrészeket az önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak 
közé sorolja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:            2022. július 31. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés aláírása) 
           Végrehajtva 
 
50/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári 
Szociális Központ ápolási szolgálata megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint határozott: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kaposvár- 
Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás a Kaposvári Szociális Központnál az otthoni 
ápolási feladatot és a hozzá kapcsolódó 5 fő közalkalmazotti (2 fő ápoló, 1 fő fizioterápiás 
asszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő szakmai vezető) álláshelyt 2022. július 31. napjával 
megszünteti. Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolódó személyi kifizetések pénzügyi 
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fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendelete általános működési tartalék keret 
terhére biztosítja.  
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző     
Közreműködő: Turnár Jánosné igazgató 
Határidő:  2022. július 31. (munkáltatói intézkedések megtételére)  Végrehajtva 
 
55/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati 
határozat módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Sport Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának Dér Tamás úr változatlan jelölése mellett Oláhné Pásztor Andrea helyett 
Czimmermanné Németh Andrea asszonyt, Péter Attila helyett Nagy Attila urat javasolja 
megválasztani. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató     
Határidő: 2022. május 31.      Végrehajtva 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019.(XI.28.) 
önkormányzati határozat 4. M/ pontjába az alábbiak lépnek: 

„M) Kapos Sport Nonprofit Kft. 
1. Dér Tamás 
2. Czimmermanné Németh Andrea 
3. Nagy Attila” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2022. május 31.      Végrehajtva 

 
58/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Támogatási 
Keretének terhére 
 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére     50.000,-Ft 
(A KÉPÍRÁS internetes folyóirat 2022. évi megjelentetési és az Alapítvány működési 
költségeihez.) 

 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    130.000,-Ft 

(A Kicsinyek kórusainak XVI. Országos Fesztiválja, a Margit-Kerti Koncertek és az 
Éneklő Ifjúság hangverseny költségeihez.) 

 
- „Boldog Gyermekkorért” Alapítvány részére    30.000,-Ft 

(2022. júniusi erdei tábor étkezési és kézműves foglalkozások költségeihez.) 
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- Jövőnkért Alapítvány részére      30.000,-Ft 
(A 2022. novemberében rendezendő „Népi hagyományok napja” költségeihez.) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2022. június 30. 

A civil szervezetektől még nem érkeztek be 
hiánytalanul a szerződéskötéshez szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok. 
Határidő módosítást kérünk: 2022.10.31-ig. 

 
68/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 

         
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda 

szakosztályánál 1 fő szakosztályvezető, 1 fő technikai vezető és 1 fő gazdasági ügyintéző 
határozott idejű álláshelyek esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 
(legutóbb az 5/2021.(VI.18.) önkormányzati határozat 3. pont) 2023. június 30.-ig 
engedélyezi. Az álláshelyek kapcsán jelentkező személyi juttatások és szociális 
hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO 
pályázatából valósul meg.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató   
  Fekete Ádám igazgató    Végrehajtva 
Határidő:      2022. június 30. 
         

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 
határozott időre 2023. június 30-ig 1 fő rehabilitációs csoportvezető álláshelyet biztosít, 
melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv részére a kiemelt vidéki 
sportszervezetek sportfejlesztési feladataihoz jóváhagyott EMMI támogatás, illetve a 
kiemelt csapat sportágak TAO támogatása biztosítja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató   

Fekete Ádám igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptember havi módosításakor épül be az 

intézmény költségvetésébe. 
 

4. A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a Polgárok Háza 
üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében – megváltozott munkaképességű dolgozó 
alkalmazásával - 1 fő portás-karbantartó álláshelyet engedélyez 2022. június 17-től.  
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Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató   
    Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptember havi módosításakor épül be az 

intézmény költségvetésébe. 
 

6. A Közgyűlés, mint a Kaposvári Labdarúgó Kft. (cégjegyzékszám: 14-19-312780, 
adószám: 23991453-2-14, székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.) egyedüli Alapítója a 
Társaságnál 12.000.000 Ft vagyoni hozzájárulást teljesít akként, hogy annak 
összegéből 100.000 Ft-ot törzstőkébe, 11.900.000 Ft-ot tőketartalékba helyez. Így a 
Társaság törzstőkéje 109.700.000 Ft lesz, mely összeggel Alapító a Társaság létesítő 
okiratát módosítja. A törzstőke megegyezik az Alapító törzsbetétével. Az Alapító a 
Társaság alapító okiratát 2022. július 16-ig elkészíti. Alapító egyúttal kötelezettséget 
vállal a 12.000.000 Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az alapító okirat 
módosításának aláírását követő 15 napon belül. A vagyoni hozzájárulás összege 
100%-ban pénzbeli hozzájárulás. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató    
Határidő: 2022. július 16.     Végrehajtva 

7. A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft alapító okirat 5. és 6. pontjait az alábbiak szerint 
módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat aláírására. 

„5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje: 109.700.000 Ft, azaz Egyszázkilencmillió-hétszázezer forint, 
amely 79.700.000 Ft készpénzből, és 30.000.000 Ft nem vagyoni hozzáárulásból áll. 
5.2. A tag a törzsbetét teljes összegében a társaság rendelkezésére bocsátotta. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév): Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 109.700.000 Ft 
A törzsbetét összetétele: 79.700.000 Ft készpénz, és 30.000.000 Ft nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás.” 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató    
Határidő:  2022. július 16.     Végrehajtva 

 
8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 

határozott időre 2023. június 30-ig 1 fő röplabda szakosztály vezető álláshelyet biztosít, 
melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv a röplabda TAO támogatásából, illetve 
a kiemelt vidéki sportszervezetek EMMI támogatásából finanszírozza. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató   

Fekete Ádám igazgató 
Határidő:   2022. június 30. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptember havi módosításakor épül be az 

intézmény költségvetésébe. 
 

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a május 25-ei pusztító vihar által okozott károk miatt 30 
M Ft-os kárenyhítési alapot hoz létre az céltartalékban szereplő általános működési tartalék 
terhére, amely összegből 15 M Ft-ot a rendkívüli települési támogatások keretösszegének 
megemelésére, 15 M Ft-ot a szociálpolitikai kiadások között új tételként megjelenő 
szociális kölcsön nyújtására biztosít.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:   2022. június 30. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptember havi módosításában 

nevesítettük az új jogcímet és 
beépítettük a jóváhagyott forrásokat. 

 
10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának udvarrendezési 
feladatainak megvalósításához szükséges pénzügyi forrás 1/3-ad részét, várhatóan 8 millió 
Ft összegben a Géniusz Közhasznú Alapítványtól átveszi. A közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a pénzeszköz átvételről szóló megállapodás aláírására.  

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

 Az udvar rekonstrukció pályáztatása 
lezárult, kiválasztásra került a 
kivitelező. A kivitelezési kiadás 

ismeretében készítjük elő az 
Alapítvánnyal a megállapodást.  

 Határidő módosítást kérünk: 2022.12.31-ig. 
 

11. A Közgyűlés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a 
27/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 1. pontja és a 48/2021.(IX.23.) önkormányzati 
határozat 9. pontja alapján nyújtott 13.700 e Ft kölcsön kompenzáció érdekében 5 millió 
Ft de minimis támogatást biztosít a Club működéséhez, és a kölcsön visszafizetési 
határidejét 2023. március 31-re módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. július 31. (de minimis támogatás) 
   2023. március 31. (kölcsön visszafizetés) 
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A támogatást vizsgáló irodától még nem érkezett meg a vélemény. Határidő 
módosítást kérünk: 2022.12.31-ig. 

 
69/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2022/2023-as nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi 
Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában, a Kaposvári Fésűs Éva Központi 
Óvodában, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi Sándor 
Központi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben összesen 76 óvodai csoportot indít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető       

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15.      Végrehajtva 

 
2. A Közgyűlés a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában 2022. augusztus 15-től kettő 

óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 4 fő óvodapedagógus, 2 fő 
dajka, 0,75 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet elvon. Az intézmény költségvetését 8.014 
ezer Ft személyi juttatás és 1.042 ezer Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 9.056 ezer Ft 
előirányzattal csökkenti.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető       

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptemberi módosításakor vonjuk el az 
intézménytől a kiadási előirányzatot és a 

létszámot. 
 

3. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában 2022. augusztus 15-től egy 
óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 2 fő óvodapedagógus, 1 fő 
dajka álláshelyet elvon. Az intézmény költségvetését 3.731 ezer Ft személyi juttatás és 485 
ezer Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 4.216 ezer Ft előirányzattal csökkenti.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető       

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptemberi módosításakor vonjuk el az 
intézménytől a kiadási előirányzatot és a 

létszámot. 
 

4. A Közgyűlés a Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda Arany János Tagóvodájában 2022. 
augusztus 15-től egy óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 2 fő 
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óvodapedagógus, 1 fő dajka, 0,75 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet elvon. Az intézmény 
költségvetését 4.426 ezer Ft személyi juttatás és 575 ezer Ft szociális hozzájárulási adó, 
összesen 5.001 ezer Ft előirányzattal csökkenti.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető       

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptemberi módosításakor vonjuk el az 
intézménytől a kiadási előirányzatot és a 

létszámot. 
 

5. A Közgyűlés a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Szentjakabi Tagóvodájában 2022. 
augusztus 15-től egy óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 2 fő 
óvodapedagógus, 1 fő dajka álláshelyet elvon. Az intézmény költségvetését 3.633 ezer Ft 
személyi juttatás és 472 ezer Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 4.105 ezer Ft 
előirányzattal csökkenti.  

6.  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető       

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

Végrehajtva, a költségvetési rendelet 
szeptemberi módosításakor vonjuk el az 
intézménytől a kiadási előirányzatot és a 

létszámot. 
 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a nyári napközis tábort 5 hét időtartamra 2022. július 4-
augusztus 5-ig szervezi meg, melyhez a szükséges 3 800 ezer Ft pénzügyi fedezetet az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató     

                                   dr. Gróf Regina irodavezető 
                                   Sziberné Fehér Éva GESZ igazgató 
 Határidő:             2022. június 25. 

Végrehajtva, a pénzügyi fedezet a 
Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokság részére a költségvetési 
rendelet júniusi módosításakor lebontásra 

került. 
 

71/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 



2022.09.16. 8:59 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\09.22\09.docx  dr. Bérczi Antal  

21/37 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár bruttó díjait (beiratkozási díjak, kiegészítő olvasó jegyek díjai, késedelmi 
díjak) 2022. július 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

Beiratkozási díjak:  
Alapjegy (könyv- és folyóirat kölcsönzés)   3.300,- Ft/év 
Féléves alapjegy       1.650,- Ft/félév 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal 
élőknek, nagycsaládosoknak, könyvtárosoknak valamint érvényes 
diákigazolvánnyal rendelkezők számára    ingyenes 

 Médiatári jegy (önállóan váltható)    3.600,- Ft 
 Féléves médiatári jegy (önállóan váltható)   1.800.- Ft 

Kiegészítő olvasójegyek 
 Számítógép-használat 14 éven felüliek számára 
 megkezdett negyedóránként           70,- Ft/negyed 

óra 
 Könyvtárközi kölcsönzés külföldről   Országos Széchenyi  
         Könyvtár díjszabása szerint 
 Könyvtárközi kölcsönzés belföldről   küldő könyvtár díjszabása 
         szerint 
 Elveszett olvasójegy         440,- Ft 

Beiratkozási díjak Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban:  
Alapjegy (könyv- és folyóirat kölcsönzés)   1.000,- Ft/év 
Féléves alapjegy          500,- Ft/félév 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal 
élőknek, nagycsaládosoknak, könyvtárosoknak valamint érvényes 
diákigazolvánnyal rendelkezők számára   ingyenes 

 Médiatári jegy (önállóan váltható)       500,- Ft/év 
 Elveszett olvasójegy         440,- Ft 

Késedelmi díjak 
 könyv, kotta, CD, video, DVD: 20 Ft/nap/könyvtári dokumentum 
 kézikönyvtári dokumentum: 1.000 Ft/nap/dokumentum 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
   Rázsits Veronika igazgató 
Határidő:  2022. július 1.       Végrehajtva 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum bruttó összegű belépődíjait 2022. július 1-től az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 

Teljes árú jegy       1.000,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         500,- Ft 
Családi jegy       2.000,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        900,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        450,- Ft 
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Kiállítás látogatási bérlet      1.500 Ft/fő/4 
alkalom 

Tárlatvezetés       3.000,- Ft 
ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)    700,- Ft/gyermek 
 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.100 Ft/fő/4 alkalom 
 Kölyökmúzeum      500,- Ft/gyermek 
 Manómúzeum      800,- Ft/gyermek 
 Bőröndmúzeum Kaposvár városon belül  700,- Ft/gyermek 

    Kaposvár városon kívül  700.- Ft/gyermek + útiköltség 
 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Rómahegyi u. 88.) 

Teljes árú jegy       1.800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         900,- Ft 
Családi jegy       3.000,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.600,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        800,- Ft 
Tárlatvezetés       5.000,- Ft 
Fotójegy        1.500,- Ft 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:   2.100,- Ft/fő/4 alkalom 
 

Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje (felújítás miatt zárva) 
 Felnőtt jegy 550,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 330,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
Fekete István Látogatóközpont (Deseda) 

Teljes árú jegy       1.000,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         500,- Ft 
Családi jegy       2.000,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        900,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        500,- Ft 
Tárlatvezetés       3.000,- Ft 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:   2.100,- Ft/fő/4 alkalom 
 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 
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 Elektromos kishajó menetdíjai: 
 
 
 

Megnevezés  

Bruttó menetdíj 

Kis körút  
(30 perces hajókázás) 

Látogató Központ –  
Kilátó (Kaposfüred) 

Felnőtt/Teljes árú jegy 500 Ft 500 Ft 

Diák/Nyugdíjas jegy 400 Ft 400 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt+2 
gyermek) 

1 700 ft  

Családi kedvezményes 
jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 

1 500 Ft 1.500 Ft 

Madármegfigyelő körút* 
 

780 Ft 

Különjárat (max. 11 fő) 6 500 Ft 

Különjárat 2,5 óra (max. 
11 fő) 

13 000 Ft 

Kerékpár felár 250 Ft/db 

 
Egyéb hajózási feltételek: 

• 6 éves kor alatti gyermekek részére az utazás ingyenes. 
• 14 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel utazhatnak. 
• A kirándulóhajó különjáratként bérlése csak a Látogatóközponttal előre egyeztetett 

időpontban lehetséges. 
• Csoportokkal érkező kísérő tanárok számára az utazás ingyenes. 
• *A családi kedvezményes jegy két család együttes jegyvásárlásakor váltható. 
• **A madármegfigyelő körút a kora reggeli órákban indul és minimum 4 fő szükséges 

(max. 11 fő) ahhoz, hogy a hajó elinduljon, a madármegfigyelésre a 
látogatóközpontban előre be kell jelentkezni. 

 
Csónak és kerékpár-kölcsönzési bruttó díjak: 
a) csónakkölcsönzés: fél óra:     500 Ft 

     1 óra:     700 Ft 
     2 óra:  1.400 Ft 
     kaució:    500 Ft 
 

b) kerékpárkölcsönzés: 3 óra:     700 Ft 
     5 órára: 2.000 Ft 
     kaució: 1.000 Ft 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
   dr. Ábrahám Levente igazgató    Végrehajtva 
Határidő:  2022. július 1. 
 

72/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Kaposvár Megyei Jogú Város 
sportkoncepcióját az 1. számú melléklet szerint. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens   
Határidő: 2022. június 16.      Végrehajtva 

 
73/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2022/2023-
as bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
12) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 
2021/2022-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az 
elért eredmények támogatóinak. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens    
Határidő: 2022. június 30.       Végrehajtva 
 
 
74/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési 
Stratégia 2022-2030 c. dokumentumról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy azt elfogadja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Decsi Andrea polgármesteri referens    
Határidő:   azonnal       Végrehajtva 
 
76/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata kezdeményezi a Kaposvár, 13761/2 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 2 
ha 8727 m2 méretű, valamint a Kaposvár, 13732/2 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 1 ha 2939 
m2 méretű ingatlanok mezőgazdasági művelés alól való kivonásának, végleges más célú 
hasznosításának engedélyeztetését, annak érdekében, hogy a Kaposvár város Szabályozási 
Tervében meghatározottak szerint lakóházzal beépíthető ingatlanok kerüljenek 
kialakításra. 
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Az ingatlanok művelési ágból való kivonásával kapcsolatos eljárási díjak, a földvédelmi 
járulék megfizetésére az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános céltartalék 
terhére 17.000.000.- Ft-ot biztosít.   
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok művelési ágból való kivonásával 
kapcsolatos eljárás megindítására, valamint az eljáráshoz szükséges iratok aláírására.  

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:            2022. augusztus 30. (eljárás megindítása)   Végrehajtva 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kezdeményezi az alábbi ingatlanok, a Szabályozási Tervnek megfelelő 
telekhatár-rendezését, amely során az alábbiak szerint módosulnak az ingatlanok adatai:  
Telekhatár-rendezés előtt:  
 
hrsz méret megnevezés vagyonbesorolás 
3657/113 462 m2 kivett, saját használatú út forgalomképtelen törzsvagyon 
3657/115 1 ha 2333 m2 kivett, beépítetlen terület forgalomképes üzleti vagyon  
3657/116 3 ha 8026 m2 kivett, beépítetlen terület forgalomképes üzleti vagyon 
3657/119 7972 m2 kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
3657/120 5338 m2 kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon  

 
Telekhatár-rendezés után: 
hrsz méret megnevezés vagyonbesorolás  
3657/113 4334 m2 kivett, helyi közút forgalomképtelen törzsvagyon 
3657/115 4463 m2  kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
3657/116 4 ha 2024 m2 kivett, beépítetlen terület forgalomképes üzleti vagyon 
3657/119 6846 m2 kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
3657/120 6464 m2 kivett, helyi közút forgalomképtelen törzsvagyon 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok telekhatár-rendezésével kapcsolatos 
eljárás megindítására, valamint a telekhatár-rendezéshez szükséges iratok aláírására.  
A Közgyűlés a fentiek szerint módosítja az önkormányzat vagyonkataszterében az ingatlanok 
vagyonbesorolását.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:            2022. augusztus 30. (eljárás megindítása)   Végrehajtva 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot ír ki a Kaposvár, 0415/57 hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony felületén 
távközlési antennák elhelyezésére, 3 éves időtartamra, 800.000.- Ft/év + Áfa minimális bérleti 
díj összegre, amely minden évben az infláció mértékével emelkedik. 
Az üzemeltetéshez szükséges felépítmény elhelyezésére a földterület tulajdonosaival a 
szolgáltatónak külön kell megállapodnia. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
 



2022.09.16. 8:59 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\09.22\09.docx  dr. Bérczi Antal  

26/37 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. július 15. (pályázati kiírás közzététele)  Végrehajtva 
 
5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Kaposvár, Legénysor utcában lévő 7511 hrsz-ú 
víztorony ingatlanok távközlési antennák és az üzemeltetéshez szükséges felépítmények – 
legfeljebb 15 m2 területen történő - elhelyezésére, 3 éves időtartamra, 1.500.000.- Ft/év + Áfa 
minimális bérleti díj összegre, amely minden évben az infláció mértékével emelkedik. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. július 15. (pályázati kiírás közzététele)  Végrehajtva 
 
6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Kaposvár, Hevesy Gy. utcában lévő 9726/102 hrsz-ú 
víztorony ingatlanok távközlési antennák és az üzemeltetéshez szükséges felépítmények – 
legfeljebb 15 m2 területen történő - elhelyezésére, 3 éves időtartamra, 1.500.000.- Ft/év + Áfa 
minimális bérleti díj összegre, amely minden évben az infláció mértékével emelkedik. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2022. július 15. (pályázati kiírás közzététele)  Végrehajtva 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonát 
képező Kaposvár, Dózsa György u. 14. sz. alatti társasház I./4. szám alatti, 53/A/9 hrsz-ú, 186 
m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlan rendeltetését lakásra változtatja, a 
rendeltetésváltoztatás során legfeljebb 2 db lakás alakulhat ki, melyek az önkormányzat 
forgalomképes üzleti vagyonába és nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kerülnek.  

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester  

     Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató     
     Határidő:                    2022. július 31. (eljárás megindítása)  

A rendeltetésváltozás folyamatban van. Utána 
hirdethető meg az ingatlan. 

Határidő módosítást kérünk: 2023.09.30-ig. 
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a Kaposvár - Kaposfüred 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 2022. 
augusztus 15-től 2022. november 30-ig 168 óra időtartamban, illetve 2023. március 15-től 2023. 
június 30-ig 168 óra időtartamban, mindösszesen 336 óra időtartamban 8.000,- Ft/óra +Áfa 
bérleti díjat tartalmazó pályázati felhívást jóváhagyja.  
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Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:            2022. július 31. (pályázati kiírás közzététele)   Végrehajtva 
 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tankerületi 
Központ és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. február 29. napján, a 
Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti irodaépület 691,02 m2 , 69,89 m2 és 44,15 m2 alapterületű 
helyiségcsoportjaira létrejött térítésmentes használati megállapodást további 77,6 m2 

alapterületű 6 db irodahelyiség, valamint a hozzájuk tartozó közlekedő és szociális blokk 
helyiségek térítésmentes használatba adásával módosítja.  
 
A 130.351,- Ft/hó bérleti díj után önkormányzatunkat terhelő 35.195,- Ft/hó összegű általános 
forgalmi adó és rezsiköltség megfizetése a Kaposvári Tankerületi Központ kötelezettsége.  
 
Az előterjesztéshez csatolt felmérési alaprajzon 7. számmal jelölt 9,13 m2 alapterületű iroda 
birtokbaadására a bérleti szerződés lejártát követően kerül sor, a használót a birtokbaadásig 
fizetési kötelezettség nem terheli. 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:           2022. július 1. 

A szerződés módosítása folyamatban van. 
Határidő módosítást kérünk: 2023.09.30-ig. 

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. szám alatti 
93/A/1; 93/A/2; és 93/A/3 hrsz-ú ingatlanait a forgalomképes üzleti vagyonába sorolja. 
Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:           azonnal        Végrehajtva 
 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi ingatlanait az 
OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére engedélyezésre kerülő folyószámla hitelkeret és 
járulékai biztosítékául 500.000.000,- Ft  erejéig a folyószámla hitelszerződés fennállásának 
időtartamára, 2022. december 31-ig keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelje. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez kapcsolódó 
jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 
 
Nem lakás célú helyiségek: 
cím hrsz méret (m2) 
Fő u. 23. 349/A/2 76 
Fő u. 23. 349/A/4 56 
Fő u. 7. 322/1/B/9 84 
Fő u. 7. 322/1/B/1 106         
Fő u. 7. 322/1/B/7 190 
Zárda u. 1. 306/A/2 63 
Berzsenyi u. 2/A. 283/A/2 145 
Bethlen tér 3. 883/A/1 251 
Bartók B. u. 6. 8996/2/A/3 105 
Bartók B. u. 6. 8996/2/A/4 162 
Bartók B. u. 6. 8996/2/A/5 30 
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Frankel Leo u. 1. 6054/2/A/1 187 
Frankel Leo u. 1.  6054/2/A/2 62 
Frankel Leo u. 1.  6054/2/A/4 261 
Noszlopy G. u. 12.  93/A/1 295 
Noszlopy G. u. 12.  93/A/2 88 
Noszlopy G. u. 12.  93/A/3 209 
 
 
Ingatlan (telek+épület): 
cím hrsz méret (m2) 
Gilice utca 31. 9020 1811 
Gilice utca 31. 9021 1172 
 
Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:                    2022. június 30. 

A hitelkeret szerződés módosítása folyamatban van, 
az ingatlanok még tehermentesek. 

Határidő módosítást kérünk: 2023.09.30-ig. 
 
14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, belterület, 
2291/12 hrsz-ú, Kond vezér utca szabályozási tervnek megfelelően kialakítandó kb. 1200 
m2nagyságú területét a törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonba sorolja és pályázat 
útjánértékesíti az alábbi feltételekkel:  
 
- az ingatlan minimum nettó vételára, mint induló licitár 12.000,- Ft/m2 
- a telekalakítási munkarészek elkészíttetése, földhivatali záradékoltatása és költsége anyertes 
pályázó feladata és költsége;  
- az adásvételi szerződés elkészíttetése és ingatlan-nyilvántartási átvezettetése, az eljárásidíjak 
költsége a vevőt terheli. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:   2022. július 1. (pályázati kiírás közzététele) 

Végrehajtva 
A pályázati kiírás eredményes volt. A nyertes 

pályázó a telekalakítást megrendelte, földhivatali 
záradék még nincs. 

 
77/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat (a 
továbbiakban KSZ) módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
 

a) a KSZ I. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 
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A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat, vagy Ajánlatkérő) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, 
szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási 
koncesszióira valamint tervpályázati eljárásaira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) 
terjed ki.  
 
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya továbbá kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, vagy Ajánlatkérő) a Kbt. 
hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, 
valamint építési és szolgáltatási koncesszióira valamint tervpályázati eljárásaira (továbbiakban 
együttesen: közbeszerzéseire). 
 

b) a KSZ II. fejezet 1. - 4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
1. A közbeszerzési eljárások (továbbiakban: eljárás) előkészítése, az ajánlati és ajánlattételi 

felhívás, részvételi jelentkezés (a továbbiakban: felhívás), a dokumentáció elkészítése a 
megbízott külső szervezet feladatkörébe tartozik. A szakigazgatóság felel a dokumentáció 
szakmai tartalmának és a szerződéses feltételeknek az összeállításáért, továbbá a beszerzés 
becsült értékének meghatározásáért. Az eljárás megindítása előtt szükséges döntések 
meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság feladata. Az eljárás megindítása előtt a felhívás és a dokumentáció tervezetét a 
bírálóbizottság tagjaival véleményeztetni kell. 

 
2. Az éves költségvetés elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig, a 

költségvetésben foglaltak figyelembevételével el kell készíteni az ajánlatkérő éves 
összesített közbeszerzési tervét (a továbbiakban: közbeszerzési terv). A közbeszerzési terv 
készítője a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság, elkészítésében 
közreműködnek a közbeszerzésekben érintett igazgatóságok. A közbeszerzési terv és annak 
módosításai honlapon történő közzétételét a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság végzi. 

3. A közbeszerzési tervet a Kbt-ben és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell elkészíteni. 

 
4. Az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármesteri 

Hivatal közbeszerzési tervét a jegyző hagyja jóvá. 
 

c) a KSZ II. fejezet 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
6. Az eljárások lefolytatása a megbízott külső szervezet feladata. A megbízott külső szervezet 

felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. A megbízott külső szervezet felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint jár el. 

 
d) a KSZ II. fejezet 9.-10. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
9. Az ajánlatkérő nevében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban EKR) 

annak alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendje:  
A Műszaki és Pályázati Igazgatóság feladata az EKR-ben történő regisztráció elvégzése és 
folyamatos karbantartása, valamint az EKR-ben az ajánlatkérői feladatokhoz kapcsolódó 
jogosultság gyakorlása. 
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10. A megbízott külső szervezet felel a megbízási szerződés szerint a közbeszerzéseknek az 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő lebonyolításáért, az EKR rendszerben 
teljesíti azon cselekményeket, amelyek a közbeszerzési eljárás lebonyolításának 
vonatkozásában szükségesek, figyelembe véve a Kbt., a vonatkozó kormányrendeletek, a 
Közbeszerzési Szabályzat, valamint az ajánlatkérő egyéb szabályzatainak rendelkezéseit. 

 
e) a KSZ III. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
1. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelésére 

az alábbi bírálóbizottságot kell létrehozni: 
A./ szavazati joggal: 
a.) alpolgármester(ek), vagy megbízottja(ik); 
b.) jegyző, vagy megbízottja; 
c.) a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság Elnöke, vagy megbízott 

bizottsági tag képviselője, valamint építési beruházás kapcsán az adott beruházáshoz a 
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy.  

d.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag 
képviselője; 

e.) a Marketing és Turisztikai Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője; 
f.) a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági 

tagképviselője; 
B./ tanácskozási joggal: 
a.) a Részönkormányzat Elnöke, vagy az általa megbízott részönkormányzati képviselő a 

településrészt érintő árubeszerzés, vagy építési beruházás esetén; 
b.) egyéni választókerületet érintő közbeszerzési ügyben a választókerület megválasztott 

képviselője, 
c.) a gazdasági igazgató, vagy megbízottja; 
d.) a műszaki, pályázati és környezetfejlesztési igazgató, vagy megbízottja; 
e.) a polgármesteri hivatal jogásza (akadályoztatása esetén a jegyző által kijelölt jogász); 
f.) városrendezési, vagy városképi szempontból meghatározó beruházások esetén a városi 

főépítész; 
g.) a beruházással megvalósuló létesítmény tényleges, vagy leendő üzemeltetőjének 

vezetője, vagy megbízott képviselője; 
h.) szükség esetén szakértő 

 
f) a KSZ V. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
A közbeszerzési eljárások dokumentálása, belső ellenőrzése 

 
1. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs kötelezettség 

a megbízott külső szervezetet terheli, illetőleg a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság gondoskodik az eljárás iratainak az Ügyiratkezelési Szabályzatban foglaltak 
szerinti dokumentálásáról. A közbeszerzési eljárással összefüggő nyilvánosság biztosítása 
érdekében az önkormányzat honlapján a közbeszerzési eljárás összegzését, a megkötött 
szerződést, és a teljesítés összegére és időpontjára vonatkozó adatlapot a Műszaki, 
Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság 3 munkanapon belül közzéteszi. 

 
2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 

szerződés teljesítéséig - írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárások 
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dokumentálási rendjére irányadók a Kbt.-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
rögzített szabályok. 

 
3. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. 

és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a belső ellenőrzés rendszerében 
kell ellenőrizni. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvet a polgármesternek, a jegyzőnek 
és a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság vezetőjének, illetve intézményi 
közbeszerzés vonatkozásában az intézményvezetőnek kell megküldeni. 
 

4. A Polgármesteri Hivatal minden év június 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést a megelőző év 
közbeszerzési eljárásairól. A tájékoztató elkészítésével kapcsolatos feladatokat a Műszaki, 
Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság végzi.  

 
2.) Jelen módosításokat 2022. július 1. napját követően kell a közbeszerzésekre alkalmazni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgató 
    dr. Mach Tamás pályázati irodavezető 
Határidő:   2022. július 1.       Végrehajtva 

 
79/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján, a 2022. május 25-ei viharkárok 
védekezési kiadásaihoz, továbbá a közintézményeket, közterületeket, közművekete és temetőt 
sújtó károk helyreállításához igényelhető központi költségvetési támogatás igénybevétele 
érdekében: 

1. nyilatkozik arról, hogy az 561 054 számú bejelentési adatlapon szereplő viharkárt 
szenvedett, tulajdonában álló épületek köznevelési, kulturális, szociális és igazgatási 
feladatok ellátását szolgálják és azokat más önkormányzati épületben ellátni nem tudja; 

2. nyilatkozik, hogy valamennyi, a 1. pontban említett épületre kiterjedő, 5299117 
kötvényszámú vagyonbiztosítással rendelkezik az UNIQA Biztosító Zrt-nél, és azt fenn 
kívánja tartani; egyúttal nyilatkozik, hogy a felsorolt káreseményekre biztosítási 
igénybejelentést tett; 

3. nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 
megoldani; 

4. vállalja a pályázat szerinti önrész teljesítését, valamint azt, hogy a károsodás 
helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
figyelembevételével történik;  

5. felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénybevételéhez és elszámolásához 
szükséges valamennyi kiadmány aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató      
Határidő:   azonnal        Végrehajtva 
 
80/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő 



2022.09.16. 8:59 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\09.22\09.docx  dr. Bérczi Antal  

32/37 

szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében rákötési 
akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéshez jelenleg a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettséggel érintett lakosság részére 2022. július 1. és 2022. október 30. közti időszakra 
vonatkozóan a Közgyűlés a szennyvízcsatorna közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértékéről 
szóló 3/2009. (II.26.) számú önkormányzati határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % 
ÁFA = 158.750,- Ft/lakás összegű lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-
kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- Ft/lakás összegre csökkenti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző   
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 1. (kihirdetésre)     Végrehajtva 
 
81/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuszos 
személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától hatályos 
közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 11. számú 
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2022. június 30.      Végrehajtva 
 
84/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező, a 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat 1. pontjával megállapított 
nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények minimális bérleti díját 2022. 
július 1. napjától nem módosítja. 
 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:           2022. július 1.   Végrehajtva 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra és egyéb 
bérleményekre kötött bérleti szerződések esetén 2022. július 1. napjától érvényesíti a 2021. 
évre vonatkozó éves átlagos 5,1 % mértékű inflációt.   

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató   
       Határidő:            2022. július 1.       Végrehajtva 
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94/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy …………… kérelmének helyt 
ad és részükre a Kaposvár, Sávház II. lph. 2. emelet 19. ajtószám alatti 1,5 szobás, 
összkomfortos bérlakást 2027. június 30. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető    Végrehajtva 
Határidő:   azonnal (közlés) 
 
95/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy …………… és …………… 
kérelmének helyt ad és részükre a Kaposvár, Sávház I. lph. 6. emelet, 6. ajtószám alatti 1,5 
szobás, összkomfortos bérlakást 2027. június 30. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető    Végrehajtva 
Határidő:   azonnal (közlés) 
 
 
96/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy ……………  kérelmének helyt 
ad és részére a Kaposvár, Zsigmondy R. u. 2. 10. épület 1. emelet 4. ajtószám alatti 3 szobás, 
összkomfortos bérlakást 2022. szeptember 05. napjáig kijelöli azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben a bérleti jogviszonya újbóli meghosszabbítása iránti kérelmét a szükséges 
igazolásokkal együtt nem a megadott határidőben nyújtja be, úgy a bérleti jogviszonya a 
továbbiakban nem hosszabbítható. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető      Végrehajtva 
Határidő:   azonnal (közlés) 
 
97/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy ……………  kérelmének helyt 
ad és részére a Kaposvár, Hunyadi J. u. 79. 1. emelet 7. ajtószám alatti 1 szobás, komfortos 
bérlakást 2022. július 01. napjától 2027. június 30. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető       Végrehajtva 
Határidő:   azonnal (közlés) 
 
25/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának támogatásáról, 
valamint a Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv teljes körű 
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felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 

a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 
valamint Szerkezeti Tervét módosítja az alábbiak tekintetében: 

1. a Szentjakabi Bencés Apátság Kulturális turisztikai fejlesztése érdekében parkoló-területek 
kiszabályozása a Pécsi utcában és Monostor utcában; 

2. Kaposvár egyes gazdasági területeinek infrastrukturális fejlesztése érdekében a Raktár utca 
és környéke, a volt SÁÉV telep, a Videoton Ipari Park és a Füredi út 5374/29 hrsz alatti ingatlan 
gazdasági területeinek építési övezeteit átsorolja nem jelentős zavaró hatású ipari termelő 
tevékenységek építési övezetébe, a jelenlegi építési paraméterek megtartásával; 

3. a hivatásforgalmi kerékpárút feltételeinek megteremtése érdekében az a Kisgáti völgy 
mentén, az Izzó utcán - Hegyi utcán a meglévő Arany János utcai kerékpárútig, a Videoton 
Ipari Parkhoz és a Hulladék feldolgozóhoz az iparterületet érintve, a Kapos folyó mentén 
kialakítandó kerékpárúton a kerékpárutak nyomvonalát feltűnteti és kiszabályozza; 

4. a Vásártéri út - Kanizsai út - Jutai út csomópont átépítése érdekében a szabályozási vonalat 
módosítja; 

5. a Cseri u. 10. szám alatti ingatlan lakóterületi fejlesztése érdekében a területfelhasználást 
módosítja; 

6. a szennyvíztisztító telepnél buszforduló kialakítása céljára közlekedési terület szabályoz 
ki; 

7. a Kaposvári Közlekedési Központ megvalósításának érdekében a tervezéssel érintett 
ingatlanok területfelhasználását és szabályozási előírásait módosítja; 

8. a Csik Ferenc sétányon lévő városi fürdő területén létesítendő új versenyuszoda 
megvalósításának érdekében a szabályozási vonalat és az építési övezeti előírásokat (első 
sorban az építménymagasság tekintetében) módosítja; 

9. a Deseda komplex turisztikai fejlesztésének támogatására szálláshely kialakítására 
alkalmas építési övezetet jelöl ki: 

a) az egykori kemping 0443/2 hrsz.-ú területén, 
b) a csónakháztól délre fekvő 0425/20 hrsz.-ú tervezett véderdő területén; 
10. Kaposvár turisztikai és gazdasági fejlesztésének támogatására szálláshely kialakítására 

alkalmas építési övezet jelöl ki: 
a) a Jókai liget 7082 hrsz.-ú területén, 
b) a Matula tanya 4364/11 hrsz.-ú területén; 
11. egyes közlekedésre használt területek területfelhasználását módosítja a kialakult 

állapotnak megfelelően 
a) a Bástya utcában a szabályozási vonal módosításával, 
12. egyes ingatlanok területfelhasználását ingatlan átruházás érdekében módosítja 
a) a Gábor Andor tér északi részén, 
b) a Kenese tér zsákutca végén; 
13. egyes önkormányzati ingatlanok területfelhasználását lakásépítés céljára módosítja 
a) a Cseri út keleti oldalán az Erdősor utcától a már kialakult lakóterületig, 
b) a Kecel hegyen a Zsigmond Richard utca déli oldalán található területen; 
14. a Deseda komplex turisztikai és sportfejlesztésének támogatására a tó övezet és a strand 

terület építési előírásait módosítja az építménymagasság és az övezetekben elhelyezhető 
építmények tekintetében; 

15. szakemberlakások építésének érdekében a Fejedelem utca 13763/4-13760/20 hrsz alatti 
ingatlanok beépítési módját megváltoztatja; 

16. az Arany J. utcai sportközpont területén új sportkomplexum építése érdekében az építési 
övezet előírásokat módosítja, első sorban az építménymagasság tekintetében; 

17. az Iskola köz tömbbelsőjében az „óvoda céljára kijelölt terület” megnevezésű 
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szabályozási elemet és az elővásárlási jog bejegyzést törli; 
18. zászlótartó építmények telepítése érdekében a 9726/3 hrsz.-ú és a 9076 hrsz.-ú közterületi 

ingatlanok övezeti paramétereit módosítja az építménymagasság és az övezetekben 
elhelyezhető építmények tekintetében; 

19. a Nagyváthy utcában és közben az előkert előírt minimális értékét törli. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2017. április 30. 

 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási 

Terve módosításának támogatásáról, valamint a Szerkezeti Terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és a Szabályozási Terv teljes körű felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 

tárgyalása kapcsán a Közgyűlés a 25/2016.(II. 25.) önkormányzati határozat 2./a) 17. 
pontjával arról döntött, hogy „az Iskola köz tömbbelsőjében az „óvoda céljára kijelölt 

terület” megnevezésű szabályozási elemet és az elővásárlási jog bejegyzést törli. 
Fenti tömbbelsőben az önkormányzatunkat illető elővásárlási jog a Kaposvár, Fő u. 38. 

szám alatti 398/1 és 398/2 hrsz-ú, a Fő u. 36. szám alatti 400 hrsz-ú, a Fő u. 34/A. szám 
alatti 403/1 hrsz-ú  és a Fő u. 32/A. szám alatti 403/2 hrsz-ú ingatlanokat terheli. 

A Fő u. 36. szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának értékesítése kapcsán elővásárlási 
jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat kérés során észleltük, hogy a fenti négy 

ingatlant jelenleg is elővásárlási jog terheli. 
 

Az elővásárlási jogok ingatlan-nyilvántartási törléséhez indokolt a 25/2016.(II.25.) 
önkormányzati határozat 2./a) 17. pont pontosítása az ingatlanok címének, helyrajzi 

számának kiegészítésével. 
 
Kaposvár, 2022. szeptember 13. 
 
 dr. Csillag Gábor 
  jegyző 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 99/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2023. szeptember 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2023. szeptember 30. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2023. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2023. december 31. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 47/2021. (IX. 23.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 112/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 5. és 6. pontjának határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2022. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 119/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 1.-4. pontjainak határidejét 2023. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2023. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Honty Márta iparművész 
és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának 2443 db alkotását megvásárolja 
Bors Katalin tulajdonostól 30.000.000 Ft vételárért, amennyiben a vásárláshoz az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 20.000.000 Ft összegű támogatásával kapcsolatos támogatói 
okirat aláírásra kerül. A vételár fennmaradó további 10.000.000 Ft összegét a Közgyűlés az 
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet 
céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja.  

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. szeptember 30.” 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 

 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 144/2021. (XI. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2022. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 41/2022. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2022. október 15-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. október 15. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 58/2022. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2022. október 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. október 31. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2022. (VI. 16.) 

önkormányzati határozat 10. pontjának és 11. pontjának de minimis támogatásra 
vonatkozó határidejét 2022. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 76/2022. (VI. 16.) 

önkormányzati határozat 7., 11. és 13. pontjának határidejét 2023. szeptember 30-ra 
módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2023. szeptember 30. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 2./a pontjának 17. alpontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„17. az Iskola köz tömbbelsőjében az „óvoda céljára kijelölt terület” megnevezésű 
szabályozási elemet és az elővásárlási jog bejegyzést az alábbi belterületi ingatlanokról 
törli: 
a Kaposvár, Fő u. 38. szám alatti 398/1 és 398/2 hrsz,  
a Kaposvár, Fő u. 36. szám alatti 400 hrsz,  
a Kaposvár, Fő u. 34/A. szám alatti 403/1 hrsz  és  
a Kaposvár, Fő u. 32/A. szám alatti 403/2 hrsz.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. október 30.” 

 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 


