
 

 

 

Közgyűlés 2019.11.28. előterjesztések véleményezése 

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

A Polgármesteri Hivatalnál a szeptember végéig befolyt közhatalmi bevételek (építéshatósági 

bírság, közösségi együttélés szabályainak megsértése miatti bírság, igazgatási szolgáltatás és 

telephely engedélyezés díja) teljesítése 22,3 %-kal meghaladja a tervezett összeget. 

T/8017. számú törvényjavaslat (a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 

egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról) alapján mennyivel csökkenek 

az önkormányzat közhatalmi bevételei? A 2020. márciusi feladatátadás az állam részére 

milyen következményekkel jár? Az átkerülő kollégák a jogviszonyváltozással kedvezőbb 

helyzetbe kerülnek vagy sem? Az önkormányzatok 2013-ban módosító indítványokkal 

ellenálltak a település érdekében meghatározó közigazgatási feladatok átadásának az 

államnak. Mi változott?  

Közművelődési intézmények műszaki, technikai eszközállományának gyarapítására, épületek 

felújítására kiírt közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton az Együd árpád Kulturális 

Központ Kaposfüredi Művelődési Ház vizesblokk bővítésére és a kisterem felújítására a 

pályázatban vállalt 5 millió Ft-os önerő mellé 2.781 e Ft támogatás beépítésére kerül sor. 

Mikorra valósulhat meg a felújítás? 

Megtervezzük a TDM Egyesület által a Kaposvár Kártya forgalmazás kapcsán az 

Önkormányzatot megillető bevétel előirányzatát. 

Tervezi az önkormányzat a papír alapú bérletek és jegyek kiváltását a Kaposvár Kártya 

fejlesztésével? Oyster card  

pótigények 

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a 2019. évben belépő kettő sportlétesítmény 

működtetése kapcsán jelezte az év végéig várható többletkiadásokat, illetve a tervezetthez 

képest jelentkező bevétel kiesést. Mivel az Aréna működtetése kapcsán nem rendelkeztünk 

bázis adatokkal, illetve a Jégcsarnok működtetéséhez szükséges forrást jelentősen 

befolyásolja a gazdálkodási forma (a Kft visszaigényelte az Áfá-t, az intézménynél a 

vásárláshoz kapott támogatás miatt az első évben minimális 1 %-nál alacsonyabb az Áfa 

visszaigénylés %-a), javaslom a hiányzó források biztosítását.  

Az aréna esetében a tervezett bevétel elmaradásának mik az okai túl azon, hogy nem 

volt bázis adat? A Sportcsarnok bázis adatai rendelkezésre álltak, milyen tevékenységtől 

származott volna többletbevétel, ami elmaradt a tervezéshez képest? 

A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft jelezte, hogy a bajnokság biztonságos lebonyolításához 

nettó 16 millió Ft pénzügyi forrás hiányzik, mivel a Kft. részére szponzori szerződés alapján 

elfogadott (2) 
elutasított (1) 
KÉSŐBBI JAVASLAT (6) 



adhat az Önkormányzat támogatást, javaslom, hogy a Kft részére a 2019/2020-as bajnoki 

időszakra további 20.320.000 Ft további szponzori támogatást hagyjon jóvá a testület. 

Mi indokolja a Kosárlabda Klub 16mFt-os forrás hiányához képest a nagyvonalú 

20,3mFt támogatás biztosítását? 

Pályázatok előkészítése, tervezési keret terhére: 4 csillagos szálloda tervezési többletkiadása 

11 085eFt 

Mennyi a teljes tervezési költsége a 4 csillagos szállodának? Miért az önkormányzat 

készíti a terveket? Piaci alapon működik csak egy szálloda. Miért terveztetné más, mint 

a tulajdonos? Csak a tervezési többletkiadása 11 085eFt. Az IFA adatok alátámasztják a 

szállodafejlesztést vagy van olyan változó, ami miatta van kereslet magasabb 

árkategóriajú szálloda építésére? 

Az illetménykiegészítés változatlan mértékben való fenntartása mellett a korábbi 

években magasabb volt ez a mérték, eltérő hatálybalépéssel lát lehetőséget a korábbi 

szint fokozatos visszaállítására? 

KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések 

terhére: 

Gárdonyi Géza Tagiskola építészeti komplex energetikai korszerűsítése pótmunkák díjára 96 

373 - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti komplex energetikai korszerűsítés pótmunkák 

díjára 56 295 

Mi indokolja a pótmunkák ilyen nagyságrendjét? Mikorra fejeződik be a két intézmény 

felújítása? 

Javasolom, hogy a testület engedélyezze a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

részére 2019. december 01.-től 1 fő múzeumi fotós álláshely létesítését, melyhez szükséges 

pénzügyi fedezet az intézmény 2020. évi költségvetésébe beépítésre kerül.  

Határozott idejű vagy határozatlan idejű kinevezésről van szó? Mi indokolja, hogy ne 

egy fotós megbízás keretében végezze a munkát? Osztott munkakörről van szó? 

Nem lakáscélú helyiség megvásárlása Kaposvár Donneri városrész elején, a körforgalom 

mellett elhelyezkedő saroképület földszinti üzlethelyiségét megvételre kínálja tulajdonosa. Az 

üzlet galériás kialakítású, a földszint 50,3 m2, a galéria 49,8 m2. Önálló helyrajzi számú 

társasházi ingatlan, amely felújítást igényel. Az ingatlan donneri városrészben lévő központi 

elhelyezkedése miatt javaslom megvételét, legfeljebb az értékbecslésben meghatározott bruttó 

3.800 e Ft értéken. 

Mi a terve az önkormányzatnak az épülettel? 

hozzászólás 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Kérdés 



Az előterjesztés kapcsán a Vagyonkezelő Zrt. részére nyújtandó támogatás összege 3.103 eFt, 

a Kaposvári Szociális Központ részére nyújtandó támogatás összege 1.200 eFt. 

Az önkormányzati bérlakások bérleti díjának 4,5%-os emelése, illetve a nyugdíjas házban 

a fizetendő díj 2,7%-os növekedése a jelenlegi hátralékok ismeretében milyen további 

hátralék növekedést eredményez az előző év hátralék adatainak ismeretében? A hátralék 

felszámolására milyen intézkedéseket tervez az önkormányzat? 

A szolgálati lakások hátralékait évekkel ezelőtt sikerült felszámolni a Városházának. Tervezi-

e hasonló intézkedések bevezetését a szociális bérlakások hátralékainak felszámolására? 

Az elmúlt években a nyugdíjasház működtetése évente mennyi többletköltség igénnyel járt? 

A nyugdíjasház működési költségei kapcsán újabb nyugdíjasházak létrehozása, milyen többlet 

kiadásokkal terheli az önkormányzat költségvetését?  

További két idősek otthona létrehozását tervezi az önkormányzat 50-50 férőhellyel, ezek éves 

működtetési költsége, milyen többlet teherrel járna az önkormányzat számára? Ezen 

többletköltségeket miből tervezi finanszírozni az önkormányzat? 

Az idősek ellátását végző otthonok állami támogatása az egyházi fenntartású intézményeknél 

magasabb összegű-e, mint az önkormányzati vagy más fenntartású intézményeknél?  

Tervezi-e az önkormányzat, hogy egyházi szervezetekkel közösen valósítja meg a nyugdíjas 

otthonok létrehozását? 

Hozzászólás 

A kaposvári szociális központ a garantált bérminimum növelésével indokolja elsősorban az 

önkormányzati többlettámogatási igényét. Támogatható, hogy a különdíj összege ne 

növekedjen, mivel azt a nyugdíjas házban élők nem tudják kifizetni, azonban át kell tekinteni, 

hogy a költségek növekedésével a nyugdíjasház üzemeltetése, milyen további intézkedéseket 

igényel az önkormányzati támogatás növelésén túl. 

A szolgálati lakások hátralékait évekkel ezelőtt sikerült felszámolni a Városházának. Fontos 

hasonló intézkedések bevezetése a szociális bérlakások hátralékainak felszámolására, indokolt 

esetben a szociális ellátó rendszer támogatását igénybe venni. Ezzel lehet elkerülni az 

önkormányzati bérlakásban élők eladósodását. 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

kérdés 

Az egyes díjtételek tervezet emelkedésére tett javaslat között, van-e olyan tétel a 2,7%-o 

infláció miatt 3%-os átlagos emeléshez képest, amelyik lényegesen nagyobb aránnyal 

növekszik? 

A közgyűlés ülése előtt kaphatnánk egy kimutatást arról, hogy az egyes díjtételek 

százalékosan, hogy változnak az egyes díjak? 



hozzászólás  

Javaslom, hogy a jövőben a közterületek eltérő célú hasznosításával kapcsolatos egyes 

díjtételek emeléskor, az előterjesztésben szerepeljen az előző és a javasolt új díjtétel, valamint 

azok százalékos növekedési mértéke. 

ELŐTERJESZTÉS  

a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

Kérdés 

Az önkormányzat jelen előterjesztés szerint a Kaposvári Közlekedési Zrt. részére 2020. évben 

a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás 

alakulásának függvényében 130.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít. 

A vállalat finanszírozásában, milyen változást hoz a T/8041. törvényjavaslat elfogadása? 

Sérül-e ezzel a javaslattal az önkormányzatok gazdálkodási autonómiája? 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása 

58. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-

a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi 

közösségi közlekedési feladat ellátásának forrása helyi önkormányzatnál a helyi 

iparűzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön 

törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.” 

59. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. 

§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) A helyi önkormányzatok helyi 

közösségi közlekedési feladatellátásának forrása a fővárosi önkormányzat esetében 

elsőként a külön törvény alapján fővárosi önkormányzatot osztottan megillető 

adóbevétel, más önkormányzatnál pedig a helyi iparűzési adóból származó bevétel. A 

helyi iparűzési adóbevételből a közösségi közlekedési feladat ellátási összegén felüli 

bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.” 

 „36/A. § A helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a fővárosi 

önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint – a helyi közösségi 

közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához 

szükséges összegen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában 

foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt 

meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az 

adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.” 

Reklám tevékenységből származó árbevételt nem tervezett a vállalat az előterjesztés szerint, 

amely az állami támogatások csökkenése mellett nem elfogadható. A korábbi években a 

reklám tevékenységből származó árbevételt mennyivel csökkentette az önkormányzati 

többletforrás igényt? 130 milliós önkormányzati támogatási igény mellett a reklám, mint piaci 



forrásbevonás nem nélkülözhető. Indokoltnak tartja az előterjesztő csökkenteni az 

önkormányzati támogatást az elvárható reklám bevételek összegével, amely a menedzsment 

feladata végrehajtani? 

Hozzászólás 

A T/8041-es törvényjavaslat egyértelműen korlátozza az önkormányzat gazdálkodási 

autonómiáját. Szembe megy az európai költségvetési elvekkel, amikor a bevételek fedezik a 

kiadásokat, de az egyes bevételeket nem lehet adott kiadásokhoz kötni. A bevételi források 

„pántlikázása” a költségvetési tervezés, autonómia ellen hat. Kiüresíti az önkormányzatiságot 

ez a szabályozási irány. A javasolt módosítás nem csak a helyi közösségi közlekedési feladat 

ellátásához szükséges forrás biztosításáról szóló döntést veszi el az önkormányzatoktól. De a 

közlekedés finanszírozására fordított összegen felüli adóbevétel felhasználását is megköti, 

amelyet különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 

szociális ellátások finanszírozására használható fel. 

A díjnövelési javaslat kapcsán javaslom, hogy a menetrend szerinti közlekedés díjak 

mindegyikénél lehessen igénybe venni a Kaposvár Kártya kedvezményt, az elővételben és a 

sofőrnél váltott jegy esetében is. A chip kártya bevezetése a világon mindenhol ezt a célt 

szolgálja. Idejétmúlt fenntartani a korábban papír alapú Kaposvár kártyák rendszere miatti 

megkülönböztetést, így az elővételben és a sofőrnél váltott jegyek esetében is indokolt a 

Kaposvár kártya használata, valamint az általa nyújtott kedvezmény igénybevétele a 

kaposváriak számára. 

Előterjesztés 

az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Kérdés 

Ingyenes ingó átruházásra az elmúlt évben volt-e és milyen összegben? Az újabb 

feladatok átadása az államnak indokolja, hogy ingyenesen adja át az önkormányzat a 

saját forrásból beszerzett, a feladatellátáshoz kapcsolódó bútorzatot, számítógépeket, 

szoftvereket és egyéb eszközöket? Készült felmérés arra, hogy a minimális működéshez 

szükséges eszközök kerüljenek csak átruházásra? 

hozzászólás 

Készüljön felmérés arra, hogy a minimális működéshez szükséges eszközök kerüljenek 

csak átruházásra. 

Előterjesztés 

A helyi szociális, valamint a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati 

rendeletek módosításáról 

Kérdés 

Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátását igénybe vevő 

fogyatékos személyek tárgyév decemberében, külön kérelem nélkül karácsonyi 

támogatásra jogosultak, amelynek összege 10.000 Ft. Hány főt érint ez a juttatás? Mióta 

10.000FT az összege? Támogatható az összeg 20.000 Ft-ra emelése? 



A nagyszülői buszbérlet mennyi többletforrás igényt jelent? Az új ellátásnak nincs 

költségvetési vonzata? (hatásvizsgálati lap) 

hozzászólás 

Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek tárgyév 

decemberébeni karácsonyi támogatása 20.000 Ft-nak megfelelő értékű juttatás legyen. 

MÓDÓSÍTÓ INDITVÁNY 

ELŐTERJESZTÉS  

a kaposvári 146/18 hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő 

bérbeadásáról 

kérdés 

Mennyi havi bevételre tehet szert egy 2 kúttal rendelkező CNG töltőállomás? Volt erre 

előzetes információ gyűjtés? Mennyiben reális 50.000Ft/hó bérleti díj? Ennél a 

tevékenységnél mi értelme van a KSH inflációhoz indexálni?  

hozzászólás 

Előzetes hasonló töltőállomás árbevételéhez igazodjon a kezdő bérleti díj. Az 

árbevételhez változásához igazodjon a bérleti díj azzal, hogy az előző évi bérleti díj alá 

nem mehet. A pályázati kiírás albérletbe adást ne engedje meg. Új bérlő, új ár. 

ELŐTERJESZTÉS  

távközlési állomások létesítéséhez szükséges terület bérbeadásáról  

Az antenna állomások bérletével kapcsolatban a Közgyűlés nem állapított meg egységes 

bérleti díjat, ezért a bérleti díj meghatározása egyedi Közgyűlési határozattal lehetséges. Az 

alábbi kettő pontban jelölt helyeken javaslom a távközlési állomások létesítéséhez szükséges 

terület bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírását. 

kérdés 

Mi alapján született az új díjtétel (+13%)?  Tervezi az előterjesztő egységes díjtétel 

meghatározását? Mi az oka az egyedi bérleti díj meghatározásnak? 

hozzászólás 

Az árbevételhez változásához igazodjon a bérleti díj azzal, hogy az előző évi bérleti díj 

alá nem mehet. Hatalmas üzlet, itt semmi értelme KSH inflációhoz indexálni. Csökkenő 

állami források mellett minden bevételre szükségünk lesz, AZ ÚJABB VÁLSÁGRA IS 

FIGYELEMMEL. 

ELŐTERJESZTÉS  

a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról 

hozzászólás 

határozat határideje legyen aktualizálva november 15 elmúlt 



 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról 

kérdés 

A kérelmezők szándékáról tudunk, hogy az Uránia ltp-el szembeni területen zárkert 

helyett belterületi ingatlanokon építési telkeken milyen fejlesztést szándékozik végezni? 

Az Uránia ltp előtti rész üresen áll itt a tulajdonos nem tervez beépítést? A terület 

közművekkel ellátott. A város tervez itt játszóteret, sportpályát kialakítani? 

ELŐTERJESZTÉS  

a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósítandó 

futópálya kialakításáról 

kérdés 

A pálya helyszín kijelölésekor volt lakossági igényfelmérés? Hányan szeretnének itt futó 

pályát? Szolgál a pálya iskolai célt, a mindennapos testnevelés megoldás érdekében? A 

Munkácsy Gimnázium tanulóinál a mindennapos testnevelés nehezen megoldható, 

sokszor a Berzsenyi parkban oldják meg futással. Van lehetőség a Berzsenyi park 

bevonása a programban, amely a Munkácsy és Berzsenyi Iskoláknak is nyújt sportolási 

lehetőséget? 


