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Közgyűlés 2020.11.26. előterjesztések véleményezése 

Javaslom a különleges jogrend idején a polgármester vegye igénybe a bizottsági elnökök 

szaktudását és a területükhöz tartozó előterjesztéseket véleményezzék előre pl. a Jogi 

Bizottság elnöke rakja rendbe a rendelettervezeteket, hogy a másodosztályba sorolt, 

2014. évi tiszteletdíjakért dolgozó képviselőknek csak: javaslom elfogadni vagy 

elutasítani, illetve észrevételt nem teszek véleményt kelljen küldeni. A bizottsági elnökök 

30%-kal emelt tiszteletdíjukért dolgozzanak végre. 

A polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második 

hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlése feladat- és hatáskörét gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A 

törvényi felhatalmazás alapján egyszemélyi döntéshozatalhoz kért képviselői véleményt - 

mivel kérdés, hozzászólás, módosító indítvány, és a szavazás a különleges jogrend idején 

kizárt - az alábbiak szerint adom meg. A módosítási javaslataim a jogszerű és megalapozott 

döntéshozatalt szolgálja a kaposváriak érdekében. 

Javaslom a képviselői véleményeket az előterjesztések kötethez csatolni a polgármesteri 

döntéseket követően a visszakereshetőség érdekében, mind a nyílt, mind a zárt döntéseknél, 

hogy a helytörténet iránt érdeklődők kutatásaihoz rendelkezésre álljanak a hiányzó 

jegyzőkönyvek helyett. 

Javaslom a visszacsatolást a képviselők felé, így a különleges jogrend alatt a zárt ülési 

jegyzőkönyvek zárt anyagok felületén való hozzáférését, feltöltve erre a zárt felületre 

valamennyi eddigi zárt ülési jegyzőkönyvet. 

Javaslom ezt a kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról napirendi pontot levenni a 

napirendről és a rendkívüli jogrend lejárta után egy rendkívüli ülésen tárgyalni, egyben a 

díjátadásra is nyilvánosan kerüljön sor a pandémia függvényében. Méltatlan lenne 

Kaposvárhoz, ha a kitüntetésekről egy személy hozná meg a döntést. Hogy nézne ki az, ha 

javaslatomra a polgármester Díszpolgárnak nevezné ki hivatali elődjét. A vélemény lap, az 

csak vélemény a döntést a polgármester jogosult rendkívüli jogrend alatt meghozni. 

Magyarázni lehet a bizonyítványt, de Kaposváron csak a „Szita kitüntetettjei” lesznek így. Sőt 

kockáztatnák, hogy esetleg lennének, akik nem vennék át a kitüntetést. Ezért zárt ülésen 

történik a szavazás, hogy valójában a várostól kapják az elismerést. 

Javaslom a különleges jogrend alatti döntéshozatal speciális helyi szabályait az SZMSZ-ben 

rögzíteni, és előző javaslatom szerint eljárni a különleges jogrendek alatt.  

Javaslom a 2020. június 25-i Közgyűlésen elmondottaknak megfelelően a távdöntéshozatal 

szabályai lehetővé tételének kezdeményezését az Mötv. szabályozásában. Az elő hullám után 

a virológusok egybehangzó szakmai véleménye volt, hogy a járványnak lesznek hullámai a 

elfogadott (30) 
elutasított (28) 
KÉSŐBBI JAVASLAT (27) 
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tömeges védőoltásokig. A következő hullámra való felkészülés érdekében tettem javaslatot, 

de az indítvány figyelmen kívül hagyásával tétlenséggel töltötte a döntéshozó a felkészülési 

időt.  

„A Megyei Jogú Városok Szövetsége számára fontos jogalkotás-kezdeményezési 

feladat, hogy az országgyűlés módosítsa az önkormányzati törvényt lehetővé téve 

veszélyhelyzet idején a Közgyűlés tagjainak távdöntéshozatalát. 

A veszélyhelyzet kihirdetése után március 18-ára összehívott a Népjóléti Bizottság 

ülésén javasoltam az távdöntéshozatal rögzítését a bizottság ügyrendjében, mivel a 

bizottság 3 tagja a veszélyeztetett korosztályba tartozik. A bizottsági döntések 

meghozatala - március 18-a - után 8/2020.(IV.1.) polgármesteri határozat 

megerősítette a bizottság döntéseit. Ilyen jogi megoldás nem létezik. Vagy a bizottság 

vagy a polgármester dönt. Ezt követően több bizottság összehívásra nem került sor. A 

polgármester úr az elektronikus döntéshozatalhoz szavazási excel-táblákat küldött ki 

azzal, hogy az csak véleménynyilvánítás kifejezésre alkalmas. Módosító javaslatok 

beterjesztésére nem kerülhetett sor. A szabályozás visszáságát jelzi, hogy a 199 fős 

Országgyűlés végig ülésezett, a Díszteremben több egyeztetés is zajlott 20 fő alatt. 

Elsősorban az idősebb, illetve krónikus betegségük miatt veszélyeztetett képviselők 

védelme érdekében szükséges a távdöntéshozatal biztosítása járványügyi helyzetben. 

Az első hullámban sokan segítettek hivatásuk, munkájuk révén vagy segítőként. A 

jogalkotó a munkaügyi szabályozásban mindenki számára egységesen járványügyi 

veszélyességi pótlékot meghatározzon meg. Az egészségügyben dolgozók 

fertőzésveszélynek kitett munkakörein túl, a busz sofőröktől, vasúti dolgozóktól, a 

kereskedelmi eladókig, az intézményekben dolgozókig, a sajtó munkatársakig számos 

munkakörben indokolt e pótlék biztosítása. 

Az önkormányzatok megmutatták, hogy nélkülük az állam működésképtelen 

veszélyhelyzetben, így a jogalkotási javaslatoknak megvan minden jogi- és erkölcsi 

alapjuk.  

A XXI. század nem az erős központi államon, hanem az erős helyi közösségek 

önkormányzatán alapul.  

Köszönöm, hogy meghallgatak!” 

 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet módosításáról 

 

„A koronavírus megbetegedések második hullámában november 4.-én életbe lépett 

veszélyhelyzet keretében ismét ingyenes a parkolás, az eddig teljesült bevételi adatok 

alapján még nettó 40 millió Ft csökkenés jelentkezik.” 

Ez a bevétel kiesés csökkenthető a felesleges új parkolóóra 3.175.000 Ft-ról szóló határozat 

visszavonásával. A határozati javaslat elfogadásakor jeleztem, 38 lépésre, ½ perc gyalog 
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található másik parkolóóra, ezért a beszerzés felelőtlen gazdálkodást jelent. A szeptemberi 

Közgyűlésen kiderült, hogy a döntést követően 5 hónappal sincs telepítve a parkolóóra. 

Kérem, ne szórják a kaposvári adófizetők pénzét értelmetlen beszerzésekre. 

2020. évi költségvetési rendelet elfogadásakor benyújtott módosító indítványomat a 

közgyűlési többség 2020. január 30. napján leszavazta, amelyben a közgyűlés tagjainak 

ingyenes parkolását javasoltam megszüntetni. Azóta többször indítványoztam, legutoljára a 

szeptemberi bizottsági üléseken utasította el név szerinti szavazáson a Népjóléti Bizottság, 

majd a Pénzügyi és Jogi Bizottság. A Közgyűlés szembe menve a januári eljárásával, nem is 

volt hajlandó tárgyalni. Mivel önálló napirendi pont, ismét benyújtom korábbi indítványomat.   

A Közgyűlés tagjai illetményben, illetve tiszteletdíjban részesülnek, így nem indokolt ezen 

kiváltság fenntartása. Gyalog és tömegközlekedéssel közlekedve találkoznak könnyebben 

választóikkal. Éves általános parkoló bérletek ára (I. övezet) 83.000 Ft + (II. övezet) 66.200 = 

149.200x18=2.685.600 Ft. Kaposvár Kártyával a havi nettó buszbérletár 5.259 Ft. Az éves 

bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. A menetrendszerű helyi autóbusz-

közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes, így a képviselők 

közül már hárman ingyen utaznak, de a ciklus végéig még emelkedik az ingyenességben 

részesülők száma. 

A rendeleti szabályozás alapján kb. 75 fő részesülhet ingyenes parkolásban, ami 

149.200x75=11.190.000 Ft bevétel kiesést feltételez. Az indokolatlan kedvezmény, 

privilégium megszüntetésével a költségvetés bevétele nő, amit a tesztelésekre, és a véradók 

véradás napján való ingyenes parkolására javaslok fordítani.  

A kormány az egész ország területére ingyenes parkolást írt elő másodszor ebben az évben. 

Ezen időszak alatt nem volt privilégiuma senkinek, mindenki egyformán vehette igénybe a 

parkolókat. Az egészségügy azon résztvevői számára, akik házhoz mennek betegekhez, a 

parkolási kedvezmény a bérük rendezéséig javaslom fenntartani, azt követően nincs indoka. 

Eddig a kaposváriak pénzén parkoló többségi képviselők elutasították a javaslatomat, a 

kisebbségben lévő képviselők támogatják. Polgármester úr a különleges jogrend idején 

egyedül jogosult és kötelezett dönteni e javaslatról. Kérem szüntesse meg ezt az arcátlan 

posztkommunista privilégiumot. A többségi képviselők és az Ön által javasolt nem többségi 

képviselő tiszteletdíja 110.000 Ft-tal több havonta, mint a 2014. évi szinten befagyasztott 

tiszteletdíjú képviselők. Szakítva a rendszerváltástól következetes és töretlen kaposvári 

hagyománnyal nem azonos százalékban javasolta megállapítani a képviselői tiszteletdíjakat. 

A kicsinyes és értelmetlen arcul köpése a demokratikus hagyományainknak, a 30%-os ezüst 

pénz kellő fedezetet nyújt a FEB tagságokkal kizárólagosan megbízott többségi 

képviselőknek, hogy saját közpénzből kitömött zsebből finanszírozzák parkolásukat, ahogy a 

kaposvári polgárok saját zsebből teszik. Jelenleg a kormány döntése alapján egyenjogúak a 

kaposváriak, mindenki azonos feltételekkel parkolhat, maradjon fenn a különleges jogrend 

alatti egyenlőség... 

Kaposváron általánosan érvényesüljön a jogegyenlőség, ne csupán a különleges jogrend alatt. 

„A Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatására a 2020. évi előirányzat 

terhére eddig 10 család részesült 14.720 e Ft támogatásban.” 
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Javaslom az előterjesztő adjon tájékoztatást a 10 család dolgozói, milyen hiánypótló 

munkakörökben dolgoznak Kaposváron, és milyen javadalmazás mellett. 

„A képviselő testület személyi juttatása mellett egyéb kisebb feladatokhoz kapcsolódó 

megbízási szerződések kifizetései (például Önkormányzati Tervtanácsban résztvevők 

költsége, polgármesteri megbízottak díjazása), a Foglalkoztatási Paktum TOP projekt 

koordinátorának és az EFOP „Jövőt a gyermekeinknek” – Összefogás a Kaposvári 

járásban projektben alkalmazott szakmai létszám személyi juttatása, valamint 

rendezvények vendéglátási kiadásai után fizetendő reprezentációs adó fizetési 

kötelezettségek jelennek meg. A rendeletmódosítás keretében a céltartalékból 

átvezetésre kerül ez utóbbi kiadásokhoz szükséges fedezet.” 

Javaslom az előterjesztő adjon tájékoztatást a járványhelyzet alatt igazoltan, milyen 

munkavégzésért, mennyi kiadást jelentettek személyenként a polgármesteri megbízottak 

15.189.000Ft-ot tartalmaz erre a költségvetés, jelezve, hogy a Hivatal milyen területeken nem 

tudja feladatát ellátni, amiért külsősöket kell alkalmazni. Kitérve a 18 fős kabinet tagjainak 

végzettségére és javadalmazására, miért nem elegendő az ő alkalmazásuk a feladatellátáshoz. 

 

„Átruházott hatáskörben hozott döntések 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendelet 13. § (2) és 

(3) bekezdése a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a hatáskörömbe utalt döntés 

értékhatárát 200 millió Ft-ban határozta meg. 

A magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdéséhez 

fűzött kommentár szerint: „… a hatékony működést szolgálja, hogy a polgármester - a 

képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, 

halaszthatatlan ügyben a törvényben meghatározottak szerint döntést hozhat.” 

Az alábbi felsorolásoknál javaslom igazolni a két ülés közötti időszakban felmerülő, 

halaszthatatlan ügyeket. A különleges jogrend alatt a polgármester dönt, de rendes 

eljárási rendben szűk lehetősége van, csak a halaszthatatlan ügyekben vállalhat 

pénzügyi kötelezettséget az összeghatárig. Tervezhető kiadásokról a Közgyűlés jogosult 

dönteni, illetve meghatározott körben a bizottságok, részönkormányzatok. Ez alapján 

fenti feltétel hiányában tervezési, kivitelezési, beszerzési kérdésekben nem hozhat 

döntést, nem csak az összeghatár jelent korlátot. 

A rendes és rendkívüli jogrendben a döntési jogosultságokat javaslom elválasztani. 

„Ezen felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hoztam: 

Átcsoportosítás felhalmozási tartalék terhére: ezer Ft 

- KMJV Polgármesteri Hivatal részére személygépkocsi beszerzése 468 

- Cseri Parkban közvilágítási lámpák hálózatba kapcsolásának költsége 1 335 

- Németh István program beruházásaihoz kapcsolódó emléktáblák kihelyezése 
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(17 db) 765 

- Kaposvári Városüzemeltetési Kft. Részére húzóvizsgálati rendszer 

beszerzéséhez forrás biztosítás 1 251 

- Jókai ligetben lévő 7081 hrsz-ú ingatlan 36/143 tulajdoni illetőség vételára 2 350 

- Színház Park rózsaalagutak kialakítása 31 310(?????????) 

- Víztermelő kutak vízhozam növelő felújítási munkák műszaki ellenőri 

feladatainak költsége 480 

- Kaposvár 7096-7102 hrsz.-ú és 7105 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása 9 000 

- EFOP-2.1.2-16-2019-00135.Gyerekesély programok infrastrukturális 

hátterének megvalósításához szükséges tervezési, kivitelezési és műszaki 

ellenőri feladatok ellátására. 

1 286 

48.245.000 

Átcsoportosítás működési tartalék terhére : 

- Intelligens LED-es közvilágítási hálózat üzemeltetése, LED-es világítótestek 

fényáram-szabályozása, Menedzsment rendszer továbbfejlesztése jelzés 

alapú hibahely-meghatározás biztosítása 

1 826 

- "Köszönet a segítőknek" program vizuál technikai feladatokra 75 

- "Köszönet a segítőknek" program moderátori feladatokra 25 

- Könyv kiadásának támogatása (Minerva pajzsa. Bölcseleti tanulmányok a 

nemzetről) 300 

- Takáts Gyula-szobor átadási ünnepségére virágcsokor beszerzés 9 

- "Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében hulladék ártalmatlanítási, 

rakodási, szállítási költségek 27 000 

- COVID védekezésben részt vevők részére emlékplakett és doboza 

költségeire 2 

- COVID védekezésben részt vevők részére emlékérem és díszdoboz után 

gyártás költségeire ("Köszönet a segítőknek") 36 

- Színház park átadására szervezett rendezvény moderátori faladatok költsége 25 
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- 1 fő duális képzésben résztvevő hallgató bére 11.30-ig 295 

- KMJV sportfinanszírozási koncepciójára vonatkozó tanulmány 

elkészítésének költségére 1 000 

- Kitüntetettek részére arany ékszerek beszerzésére 865 

- Hivatali eseményekről fénykép és videó felvételek készítésére 360 

- Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj bevétel csökkenés 333 

- Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia kezelésében lévő önkormányzati 

ingatlanokon (Cseri u. 10. és Pécsi u. 4.) 4 db nyárfa kivágásának költségeire 1 452 

- "hulladekuzo.kaposvar.hu" elnevezésű alportál elkészítésének költségeire 250 

9.553.000 

Pályázatok előkészítése, tervezési keret terhére: 

- "TOP-7.1.1-16-H-065-1.4 Közösségi Infrastruktúra kialakítása" elnevezésű 

pályázat benyújtásához szakmai terv készítése 762 

- Vak B. u. 53-55. között induló Bocskai útig tartó járda és csapadékvíz 

elvezető rendszer felújításának műszaki tervezése 533 

- Tallián Gy. u. úttest felújítás tervezés Vöröstelek és Árpád u. közti szakaszon 200 

- Iszák u. csapadékvíz elvezető rendszer felújításának tervezése 572 

- Virág u. járda felújítás tervezés költsége 400 

- Ősz u. burkolat felújításának tervezése 826 

- Szent Imre u. járda felújításának tervezése 300 

- Pázmány P. u. járda felújításának tervezése 300 

- Arany J. u. és Temesvár u. kereszteződés forgalmi és közlekedésbiztonsági 

felülvizsgálatának költségeire 1 981 

- TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003 Szentjakabi Bencés Apátság kult. túr. 

fejlesztése többlet tervezési feladatok 3 810 

- Sikálós utca felújításának tervezése 1 715 

- Berzsenyi u. 24. mögötti parkoló felújításának tervezése 1 524 

12.923.000 Ft 

KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó 

infrastrukturális fejlesztések terhére: 



7 

 

- Toldi Tagiskola vízelvezető rendszer teljes, illetve részleges cseréje 

(álmennyezeti lapok, falburkolatok bontása és helyreállítása is) 25 096 

- Honvéd u. aluljáró felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok 

ellátására 40 886 

 65.982.000 Ft 

136.703.000 Ft 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. 

évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) 

bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási 

hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte és hatálybalépése, amely megelőzi, a tervezett Közgyűlés napját, a 

véleményezési határidőt. Közjogi érvénytelenséget okoz változatlan formában való 

elfogadása. 

„Márton Áron-szobor átadási ünnepsége 2.000.000 Ft-ba került „ 

A világjárvány alatt ez elírás lehet, ha nem javaslom bemutatni, mire költötték a 

járványhelyzet alatt ezt az összeget, amikor több hónapos késéssel 4,7 m Ft-ot jelentet meg a 

sajtóban a kórház részére gyorstesztek beszerzésére. Még Bőszénfán se kerül ennyibe egy 

vacsora. 

„Polgármesteri megbízottak díjazása (2019. évi áthúzódó 3666 eFt) 15.189.000” 

Javaslom az előterjesztő adjon tájékoztatást a járványhelyzet alatt igazoltan, milyen 

munkavégzésért, mennyi kiadást jelentettek személyenként a polgármesteri megbízottak, 

15.189.000Ft-ot tartalmaz erre a költségvetés, jelezve, hogy a Hivatal milyen területeken nem 

tudja feladatát ellátni, amiért külsősöket kell alkalmazni. Kitérve a 18 fős kabinet tagjainak 

végzettségére és javadalmazására, miért nem elegendő az ő alkalmazásuk a feladatellátáshoz. 

„Kaposvár Városfejlesztési Alapjára vonatkozó tanulmány elkészítése (2019. évi 

áthúzódó 12700 eFt)” 

Javaslom az előterjesztésben bemutatni a 12.700.000 Ft-os tanulmány milyen közvetlen, 

pénzügyileg értelmezhető hasznot hozott a város polgárainak. 
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„KMJV sportfinanszírozási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítésének 

költségére 1.000.000 Ft 

Javaslom az előterjesztésben bemutatni sportfinanszírozási koncepciójára vonatkozó 

tanulmány elkészítése milyen közvetlen, pénzügyileg értelmezhető hasznot hozott a város 

polgárainak. Továbbá mely koncepciókról készült külön még tanulmány is. 

"hulladekuzo.kaposvar.hu" elnevezésű alportál elkészítésének költségeire 250.000 Ft” 

A városnak saját honlapja van és a Hivatal üzemelteti. Javaslom bemutatni ki végezte ezt a 

feladatot, miért nem a Hivatal saját munkatársai végzik ezt a munkakörükben. Javaslom az 

előterjesztésben bemutatni az alportál elkészítése milyen közvetlen, pénzügyileg értelmezhető 

hasznot hozott a város polgárainak, illetve milyen konkrét hulladékcsökkenést eredményezett. 

 

2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet  

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. 

évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

a telekadóról szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. 

évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

következőket rendeli el:” 
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Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

3. Előterjesztés 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 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) 

bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 

19. § (1) – (2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) 

bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) 

bekezdésében, 34. § (1), (3), (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) 

bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében, 58. § (2) – (3) 

bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 80. § (1) – (2) 

bekezdésében, 84. § (1) – (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú 

Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

Javaslom olyan szabályozás megalkotását, amely jövedelem viszonyokhoz mért 

kompenzációt és nem általános kompenzációt tartalmaz. Nehezen fogadtatható el a 

városlakókkal, hogy ők fizessék ki más lakbérkülönbözetét, így az is, aki magántulajdonostól 

bérel lakást hozzájárul az önkormányzati bérlakásban élő lakbéréhez. 

Javaslom a bérlőkiválasztási jog emelésének mértékénél a szociális bérlakásnál használt érvek 

szerinti díjmeghatározást.  

4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a 

jogalkotási jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
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egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási 

hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:” 

„1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Ha az 

elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.- 5. 

pontjaiban meghatározott nettó díjakból 13.758 Ft kedvezmény illeti meg az 

eltemettetőt.” 

Javaslom ismét a tavalyi módosító indítványomhoz híven, hogy, ha az elhunyt elhalálozásakor 

kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.- 5. pontjaiban meghatározott nettó 

díjakból 20.000 Ft kedvezmény illesse meg az eltemettetőt.” 

Javaslom, hogy a sírmegváltási díjak ne tartozzanak az éves díjemelések körébe, mivel a 

hozzátartozók jövedelme sem nő ugyanebben a mértékben évente. 25 év alatt a megváltási 

díjak közel a duplájukba kerülnek. A sír megváltási díjakat a jövedelmek, így a nyugdíjak 

valós értékéhez kell igazítani kegyeleti okokból, hogy ne kelljen a családoknak dönteniük 

melyik hozzátartozójuk sírját tudják megváltani, melyiket nem. Ehhez a szociális ellátó 

rendszerünk sem tud érdemi segítséget nyújtani, hiszen nem a megélhetéshez szükséges 

kiadásról van szó, hanem kegyeleti kötelezettségnek tenne eleget a kérelmező. A 2020. évi 

15,6 mFt helyett 17,3 mFt bevételre számít a szolgáltató jövőre sírmegváltásból, amely egy év 

viszonylatában is jelentős növekedés. 

Javaslom a jövő évi szolgáltatói pályázat előtt teljesen áttekinteni az árszabályozást a 

szolgáltató által jelzett csökkenő temetések számára, mivel egyre többen nem tudják 

megfizetni a hagyományos temetést és a sírhelyváltást. Terjed a hazavitt urna és az elszórása a 

hamvaknak, mivel már az elhunytak sem akarják költségekbe verni a leszármazottakat. Olyan 

rendszert kell kidolgozni, amely a hagyományok megtartását finanszírozhatóvá teszi, és nem 

hagyni, hogy a gazdasági hatásokra változzanak meg a társadalmi normák. 

Javaslom, hogy az 1/3-os finanszírozás elemei közül az önkormányzati legyen a 

legalacsonyabb növekmény az évi fogyasztói árindex változást ne haladja meg jelen esetben a 

2,8% helyett 5% ne lehessen. A pandémia alatt ilyen mértékű emelés jogosan háboríthatja fel 

a lakosságot. 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

„Fentiek alapján a szippantott szennyvíz díjainak tekintetében csak a közületi díjak 

emelésére van lehetőség, a Szolgáltatótól azonban javaslat nem érkezett. A 

díjmegállapításoknál kialakított gyakorlat alapján a közületi szolgáltatási díjakat a 
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2021. évi költségvetési törvényben 2020. évre várható infláció mértékével, 2,8 %-kal 

javasolom megemelni.” 

Nem javaslom az emelést, mivel a szippantott szennyvíz díjainak tekintetében a Szolgáltatótól 

javaslat nem érkezett. 

„A díjmegállapításoknál kialakított gyakorlat alapján a közületi szolgáltatási díjakat a 

2021. évi költségvetési törvényben 2020. évre várható infláció mértékével, 2,8 %-kal 

javasolom megemelni.” 

A 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényt 2020. július 3. napján fogadta el az 

Országgyűlés az indoklásában rögzített 2020. évi fogyasztói árindex változás éves átlaga 2,8 

% mértékben tervezett száma hónapokkal korábban született. A díjmegállapításoknál 

kialakított gyakorlat alapján emelést javasolni, úgy, hogy azt a Szolgáltató nem 

kezdeményezte meglepő indokolás.  

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási 

hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztaság 

fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, 

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1 bekezdés 5. pontja szerint meghatározott 

feladatkörében eljárva, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. 
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rendelet rendelkezéseire figyelemmel, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV törvény 35. § (1) e.) pontjának felhatalmazása alapján Kaposvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli 

el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

„TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

A telepet üzemeltető társaságnak több munkát ad, amely magasabb 

költségekkel jár.” 

Javaslom az előterjesztésben szerepeltetni a változtatáshoz szükséges költség mértékét, ha a 

költségnövekedést az előterjesztő rögzíti. 

7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

Javaslom ennek alapján az általános indokolást is módosítani.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

Javaslom az érintett védőnők véleményének csatolását. 

A körzethatár módosítási rendeletnél korábban is kértem az érintett ellátást nyújtók, jelen 

esetben az érintett védőnők véleményének csatolását. 

8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja.  

Javaslom ennek alapján az általános indokolást is módosítani.  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
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koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

Változatlanul fenntartom immár harmadszor benyújtott költségvetési bevételt nővelő 

rendeletmódosító javaslatomat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

…/2020.(.......) önkormányzati rendelete 

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

következőket rendeli el:” 

 

1. § 

 

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre 

a) Somogy megye I. választókerületében, valamint a Somogy megyei területi listákról 

mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig; 
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b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk 

lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; 

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere 

részére a megbízatás lejártáig; 

d) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, 

főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk 

fennállásáig; 

e) Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére 

foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig; 

a) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel 

foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási 

kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet 

betöltő orvosok részére; 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a 

szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi 

használat esetén; 

c) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat 

ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által 

igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 

d) önkéntes véradók a véradás szervezője igazolása alapján a véradás napján; 

i) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére; 

j) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint 

szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi 

hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint 

megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város 

minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.  

 

Kaposvár, 2020. november 27. 

 

  Szita Károly       dr. Csillag Gábor  

polgármester       jegyző 
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Schranz Beatrix véradó közzétette a közösségi hálón 2020. március 11-én parkolt a Biczó 

Ferenc utcában, mivel a kórházi véradáson az közvetlen közelben nem talált parkolóhelyet. A 

parkolóőr 2730 forint bírsággal sújtotta. Ezt követően belefáradt a Városgondnokságra, ahol 

elmondta, hogy a szélvédőn hagyott egy centit, hogy véradáson van, amit a hivatalban igazolt 

is mégsem tekintettek el a parkolási bírság összegének megfizetésétől. A parkoló bírság elleni 

panaszának elutasításáról szóló határozatot 2020. március 23-án a kapost.hu helyi portál 

nyilvánosságra hozta. A 87/2020. számú kormányrendelet szövege szerint a koronavírus-

járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében 

hétfőtől (2020.04.06.) nem kell várakozási díjat fizetni a helyi közutak, valamint a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és 

egyéb közterületek, továbbá az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló 

közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási 

területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért.  

2020. évi költségvetési rendelethez benyújtott módosító indítványt a közgyűlési többség 2020. 

január 30. napján leszavazta, amelyben a közgyűlés tagjainak ingyenes parkolását javasoltam 

megszüntetni. 

A Közgyűlés tagjai illetményben, illetve tiszteletdíjban részesülnek, így nem indokolt ezen 

kiváltság fenntartása. Gyalog és tömegközlekedéssel közlekedve találkoznak könnyebben 

választóikkal. Éves általános parkoló bérletek ára (I. övezet) 83.000 Ft + (II. övezet) 66.200 = 

149.200x18=2.685.600 Ft. Kaposvár Kártyával a havi nettó buszbérletár 5.259 Ft. Az éves 

bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. A menetrendszerű helyi autóbusz-

közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes, így a képviselők 

közül már hárman ingyen utaznak, de a ciklus végéig még emelkedik az ingyenességben 

részesülők száma. 

A rendeleti szabályozás alapján kb. 75 fő részesülhet ingyenes parkolásban, ami 

149.200x75=11.190.000 Ft bevétel kiesést feltételez. Az indokolatlan kedvezmény, 

privilégium megszüntetésével a költségvetés bevétele nő, amit a tesztelésekre, és a véradók 

véradás napján való ingyenes parkolására javaslok fordítani.  

A kormány az egész ország területére ingyenes parkolást írt elő másodszor ebben az évben. 

Ezen időszak alatt nem volt privilégiuma senkinek, mindenki egyformán vehette igénybe a 

parkolókat. Az egészségügy azon résztvevői számára, akik házhoz mennek betegekhez, a 

parkolási kedvezmény a bérük rendezéséig javaslom fenntartani, azt követően nincs indoka. 

Javaslom az országgyűlési területi lista törlését a rendeletből. Az előterjesztő erre a rendeletek 

hatályosulásáról szóló előterjesztés tárgyalásakor szavát adta, mely szerint a rendelet 

legközelebbi módosításánál törlik ezt a mára értelmezhetetlen rendelkezést.  

Eddig a kaposváriak pénzén parkoló többségi képviselők elutasították a javaslatomat, a 

kisebbségben lévő képviselők támogatják. Polgármester úr a különleges jogrend idején 

egyedül jogosult és kötelezett dönteni e javaslatról. Kérem szüntesse meg ezt az arcátlan 

posztkommunista privilégiumot. A többségi képviselők és az Ön által javasolt nem többségi 

képviselő tiszteletdíja 110.000 Ft-tal több havonta, mint a 2014. évi szinten befagyasztott 

tiszteletdíjú képviselők. Szakítva a rendszerváltástól következetes és töretlen kaposvári 

hagyománnyal nem azonos százalékban javasolta megállapítani a képviselői tiszteletdíjakat. 

A kicsinyes és értelmetlen arcul köpése a demokratikus hagyományainknak, a 30%-os ezüst 
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pénz kellő fedezetet nyújt a FEB tagságokkal kizárólagosan megbízott többségi 

képviselőknek, hogy saját közpénzből kitömött zsebből finanszírozzák parkolásukat, ahogy a 

kaposvári polgárok saját zsebből teszik. Jelenleg a kormány döntése alapján egyenjogúak a 

kaposváriak, mindenki azonos feltételekkel parkolhat, maradjon fenn a különleges jogrend 

alatti egyenlőség... 

Kaposváron általánosan érvényesüljön a jogegyenlőség, ne csupán a különleges jogrend alatt. 

Javaslom, hogy a díjtételek emelését addig be se nyújtsa az előterjesztő, amíg a kiváltságosok 

a városlakók pénzén parkolnak. A közteherviselés mindenkire vonatkozik demokráciában. 

Ennek megfelelően az előterjesztő által benyújtott rendeletmódosítás 2.§-át a képviselői 

módosító indítvány elfogadása nélkül javaslom törölni. 

 

9. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 

5/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja. 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét 

gyakorolva a következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

„A R. 2. melléklet 1. pontja jelöli ki azt a négy közterületi helyszínt [Damjanich u-i 

parkoló, Bethlen téri parkoló, Honvéd utcai Szolgáltatóház déli parkolója és a 4773/3 

hrsz-ú kereskedelmi centrum (Spar Áruház) Honvéd utcai járda felület], ahol 

egyidejűleg legfeljebb 5 őstermelő zöldséget, gyümölcsöt, virágot árusíthat. 

Előfordult, hogy az árusítás a gyalogos közlekedés zavarásával, a gyalogosok és az 

Áruházban szándékozó vásárlók zaklatásával történt, továbbá a közterületek árusok 

részére előírt folyamatos takarítási kötelezettségének teljesítése is kívánni valót 

hagyott maga után. A zöldség, gyümölcs és virág árusítás lehetőségét a fenti 

helyszíneken javaslom megszüntetni, egyidejűleg a díjtáblázatból törölni. (Rendelet 

tervezet 1. §)” 

Javaslom az eredeti rendeletiszabályozást fenntartani, amely évtizedes gyakorlatot rögzít. 5 

őstermelőről van szó, akiknek ez kereset-kiegészítési forrás és zömmel idősek. Kerti virágok a 

virágüzletekben nem kaphatók csak itt ezen a környéken. Termékeik szezonálisak és frissek.  
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A zöldség, gyümölcs és virág árusítás lehetőségét a fenti helyszíneken tehát nem javaslom 

megszüntetni a körzet lakosságának és képviselőjének megkérdezése nélkül - amelyet nem 

tartalmaz az előterjesztés -, látszólag kiszolgálva egy multi kereskedelmi érdekeit. 

„Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény indoklásában 

szereplő előrejelzés szerint a 2020. évi fogyasztói árindex változás éves átlaga 2,8 

% mértékben tervezett. Ennek figyelembevételével javaslom a 2021. évi közterület 

bérleti díjakat - az alábbi eltéréssel - 3 %-kal emelve, a díjtételeket 5 illetve 10 Ft-

ra kerekítve megállapítani.” 

A 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényt 2020. július 3. napján fogadta el az 

Országgyűlés az indoklásában rögzített 2020. évi fogyasztói árindex változás éves átlaga 2,8 

% mértékben tervezett száma hónapokkal korábban született. Azóta lényegi változás 

következett be a gazdaságban. 2016 és 2017 évben a bérleti díjak nem változtak, így a 

gazdaság élénkítési tervekkel összhangban átgondolandó bármilyen emelés, ahogy az adókat 

sem emeli az önkormányzat jövőre. 

Javaslom a díjtételek változtatásánál figyelembe venni az önkormányzat gazdaságmentő 

akcióit, így a tesztelés hónapokat meghaladó késedelme miatt kényszerű bezárások után 

türelmi idővel lépjen életbe az infláció mértékét el nem érő emelés. Ezért a gazdaságmentő 

területekhez kapcsolódó díjtételeinél differenciált hatálybaléptetés 2021. április 1. napja 

legyen. Erről a támogatásról értesíteni szükséges a lakosságot. 

10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. 

(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja. 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 12.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási 

hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte megelőzi a véleményezési határidőt.  

„2.§ A R. 12.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) Közterülettel határos kerítésen belátás elleni takarás (természetes vagy 

mesterséges) nem alkalmazható.” 

Indokolás 

A városkép védelme érdekében került előírásra.” 
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Az indokolás nem tartalmaz valós érvet, pedig ez a lakosság széles körét érintő szabályozás, 

amelyet társadalmi egyeztetés nélkül kíván elfogadni a jogalkotásra jogosult. 

JÓ PÉLDÁJA A FŐÉPÍTÉSZI ELŐTERJESZTÉSEK TARTALOM NÉLKÜLI, 

ÁLTALÁNOSSÁGOKAT RÖGZÍTŐ FORMÁJÁNAK. SEGÍTSÉGET KELL NYÚJTANI 

A SZÁMÁRA, A KAPOSVÁRRA ÉRKEZŐK SZÁMÁRA A MI KULTÚRÁNK NEM 

ISMERT, EZÉRT TÉRHET EL ENNYIRE A TÖBBI ELŐTERJESZTÉS STÍLUSÁTÓL. 

EGY MENTOR SEGÍTHETNE NEKI, MERT AZ ELŐTERJESZTÉSEI 

TÁRGYALHATATLANOK. 

„3.§ A R 13.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A településképileg 

meghatározó területeken (Tk) a városkép védelme érdekében: a) építmény 

közterületről látszó homlokzatán és tetőfelületén antenna, parabola antenna vagy más 

hírközlési berendezés, szellőző és egyéb légtechnikai berendezések kültéri egységei és 

szerelvényei (kivéve tetőkémény) kizárólag takartan helyezhetőek el; b) 

klímaberendezések kültéri egységei ba) új épület esetén az építési vagy egyszerű 

bejelentési tervdokumentáció részeként megtervezve, építészeti eszközökkel takartan 

vagy kizárólag erre a célra tervezett felületek mögött, közterületről (utcáról) nem 

látható módon; bb) meglévő épület esetén bba) építészeti eszközökkel takartan vagy 

kizárólag erre a célra tervezett felületek mögött, bbb) a korábban elhelyezett 

berendezés(ek)hez illeszkedve, egységes módon, bbc) amennyiben az épület 

homlokzati kialakítása lehetővé teszi elsősorban erkélyen, loggián, mellvéddel 

takartan, végső esetben meglévő nyílászáró befoglaló méretén belül helyezhetőek el; 

c) a közterületről látszó homlokzaton és tetőfelületen vagy azok előtt szabadon vagy 

védőcsőben vezetett kábel, védődoboz, kapcsolószekrény nem helyezhető el. A 

homlokzatok felújítása esetén a meglévő kábeleket és dobozokat meg kell szüntetni az 

épület falsíkjába történő süllyesztéssel és homlokzat színével megegyező színre 

történő festéssel. 

4.§ A R. 17.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) Helyi egyedi védelemmel 

érintett épületek (H1, H2) közterületről látszó homlokzatán és tetőfelületén antenna 

vagy más hírközlési berendezés, szellőző, klíma és egyéb légtechnikai berendezések 

kültéri egységei és szerelvényei nem helyezhetőek el, homlokzati égéstermék-

kivezetés nem létesíthető.” 

A szabályozási cél támogatandó, de részletezése nem kidolgozott. Sok konfliktust generál a 

„közterületről nem látható” ismérv. Ez alapján a társasházak belő felére rakják ki tömegével a 

légkondicionáló berendezéseket, amelyeknek zajhatása a nyári hónapokban elviselhetetlen, és 

környezetvédelmi, energiatakarékossági célból káros, hiszen másokat is légkondicionáló 

berendezések telepítésére kényszerít, mert nyitott ablak mellett a zajtól nem lehet pihenni. 

Javaslom, hogy a szabályozás a tetőn való elhelyezést, központi légkondicionálók 

felszerelését és nem egyéni tömeges megoldásokat ösztönözön. Hasonló helyzetet idéz elő, 

mint a rendszerváltás után a parabolák megjelenése, amelyet csak később a kábel tv 

csökkentett. Jó példa erre az önkormányzati tulajdonú Sávház, amelyre tiltanám a parabolák 

elhelyezését, csak kábel kiépítésével tegye lehetővé a tulajdonos a tv adások vételezését.  

A légkondicionáló berendezések telepítését mindenképp engedélyezéshez kötném és a 

szomszédok, társasházi közösség döntésének kötelező beszerzését javaslom előírni. Enélkül 
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marad a rendetlenség, a joggal visszaélés, veszekedés, perek. A helyi rendeletalkotás alapja a 

közjó, a közmegelégedés szolgálata, nem pedig az asztalnál hozott be nem tartott látszat 

szabályok túlburjánzása.  

9.§ A R. 30. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) Helyi területi 

védelem alatt álló területen (He) mobil reklámzászló, reklámfigura (figurális elem), 

egyedi reklámeszköz közterületen engedély nélkül nem helyezhető el.” 

Javaslom ne zárjuk ki teljesen, csak engedélyhez kötném. pl. fekete elefántot ne kelljen 

levenni vagy egyéb épületdíszt. Az épületdíszek között a sétálóutcán sok méhkas van 

különböző formában, amely bank, biztosító épületek voltak egykor, szimbolizálva a 

betétgyűjtést. 

10.§ (1) A R. 33.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Cégtábla, 

cégfelirat és címtábla a fal homlokzati síkjától nem állhat ki jobban 10 cm-nél. 

Kapukon, épületpilléren, tartóoszlopon, kerítésen valamint korlátokon nem 

helyezhetőek el, elhelyezhetőek azonban kapupilléreken, valamint közvetlenül a kapu 

mellett az épület falán.” (2) A R. 33.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) Ablakokra, kirakatok üvegezésére dekoráció az üvegfelület 10%-át meg nem 

haladó méretben helyezhető el.” „(5) A helyi területi védelem alatt álló területen (He) 

álló épületeken, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken (H1, H2) 

cégfelirat elsősorban önálló betűkkel szerelten helyezhető el.” 

Javaslom a 10 cm szabály törölni, mert semmi értelme. Egyedi engedélyezés kell és csak 

elveket fogalmazzon meg a szabályozás. 

Javaslom a 10%-os szabályt törölni, egyedi engedélyezés kell, csak elveket fogalmazzon meg 

a szabályozás. 

Javaslom a cégfeliratoknál is csak elveket fogalmazzon meg a szabályozás. Egyedi 

engedélyezés kell. 

„13.§ A R. 39.§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) A településképi 

bejelentési eljáráshoz olyan építészeti-műszaki tervdokumentációt, illetve egyéb tervet 

kell 2 példányban mellékelni, mely a településképi követelményeknek való megfelelést, 

rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó 

követelményeinek való megfelelést igazolja. Klímaberendezések esetén csatolni kell 

minden önálló rendeltetési egységre kiterjedő telepítést tartalmazó homlokzati tervet.” 

Javaslom klímaberendezések esetén a szomszédok és társasház jóváhagyó véleményének 

csatolását is. 

Javaslom a 2 pl. szabályt kivenni, elektronikus útra tereljük, hagyjuk már a XX. századot 

mögöttünk.  

15.§ A R. 1. melléklet 2. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

16.§ A R. 1. melléklet 3. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

17.§ (1) A R. 2. melléklet 1. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) A R. 2. melléklet 2. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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18.§ A R. 7. melléklet 2. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

TÁJÉKOZTATÓ a szakmai konzultációról Ezt nehogy rendeletbe írjuk! xd 

19.§ (1) A R. 8. melléklet 2. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) A R. 8. melléklet 3. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(4) A R. 8. melléklete az alábbi 4. fejezettel egészül ki: Ezt nehogy rendeletbe írjuk! 

(5) A R. 8. melléklete az alábbi 5. fejezettel egészül ki: Ezt nehogy rendeletbe írjuk!  

 

9. A bejelentés elmulasztása, vagy a polgármester döntésének megszegése 

esetén a magatartás megszegőjével szemben 1.000.000 forintig terjedő 

pénzbírság szabható ki. A tájékoztatóban szankció???? 

Kérelem nyomtatvány és hozzá tájékoztató, amit a Közgyűlés fogad el és módosíthat? Nem 

kell rendeletbe foglalni. Javaslom törölni. A szociális iroda formanyomtatványait sem 

foglaltuk soha rendeletbe, igaz ők tanultak házi képzésben helyi jogalkotást. 

Javaslom az átfogó melléklet módosítást mellékletbe illeszteni, jogszabályszerkesztés 

szempontjából ilyenkor az a megoldás. 206 tétel felsorolása egy §-ban ronda, ilyet nem csinál 

kodifikátor. Segíteni kell a főépítész munkáját, nem ez a szakmája. Olyan mintha kodifikátor 

házat tervezne, el tudja mondani milyen legyen, de nem képes megrajzolni; a főépítész meg 

nem tud rendeletet írni. 

20. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a a) R. 7. melléklet 1. 

fejezete. 

Javaslom a rendeletmódosítás visszavonását és átdolgozását. Jogszabályszerkesztésre 

vonatkozó jogszabályokat valaki olvassa el. A Deseda rendelet is gyalázatos színvonalú volt, 

amit a kamera érzékenység önkifigurázássá változtatott, de itt most nem kell kényszerűen 

kinevettetni magát senkinek. Ki kell javítani. A Jogi Bizottság elnöke biztos ért hozzá, talán Ő 

segíthetne, ha a hivatal nem tud megfizetni egy kodifikátort. 

A mellékletben a társadalmasítási jegyzőkönyv nem a XXI. század. Ilyet be se raknék az 

anyagba. 

A véleményezők nem tettek észrevételt, azonban a lakosságot és a helyi vállalkozókat érintő 

szabályozás célzott megkereséseknek nincs nyoma az előterjesztésben. 

Javaslom széleskörben közzétenni a szabályozást és elektronikus úton begyűjteni a 

véleményeket, nincs időkényszer. A pandémia alatt a civil szervezetek és lakóközösségek is 

tudnának hasznos javaslatokat küldeni. 

Javaslom a közös képviseletet ellátók bevonását a véleményezésbe, ők is használnak 

elektronikus kapcsolattartást a lakókkal. Nem tanácsolom azt az érvet használni, hogy 

mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy elmenjen a nem tudom hol meghirdetett, 

egyezetetésnek nem nevezhető valamire. 

Cseri u 6. vörös zászlós kép kordokumentumnak kiváló történelmi könyvekbe. 



21 

 

A tervtanács ügyrendjét a polgármester hagyja jóvá, akkor miért tárgyalja a Közgyűlés? 

Javaslom a tervtanács maga fogadja el saját ügyrendjét. 

 

11. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és új 

változtatási szándékokról 

Javaslom a különleges jogrendnek megfelelő preambulum alkalmazását, mivel a jogalkotási 

jogkört a polgármester gyakorolja. 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) 

bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján Kaposvár 

Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli 

el:” 

Javaslom aktualizálni. 

A rendelet kelte és hatálybalépésének ideje megelőzi a véleményezési határidőt. 

Javaslom a 2.§ rendelkezésének végén hiányzó írásjelet pótolni. 

Javaslom feltölteni az állami főépítész záróvéleményét. 

12. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői - magasabb 

vezetői beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról 

észrevételt nem teszek 

13. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ intézményvezetői munkakörének 

betöltéséről 

észrevételt nem teszek 

14. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 

bérletárak felülvizsgálatáról 

Javaslom a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai József Művészeti Kar 

hallgatóinak nyújtott kedvezmény valamennyi kar hallgatói számára biztosítani. 

Nem javaslom a késedelmi díjak duplájára (10 Ft/nap/dokumentum díj 20 Ft-ra) emelését. 

Számomra nem érv, hogy ezzel az más megyei könyvtári díjszabással megegyező lesz. Ez itt 
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Kaposvár, itt kérünk és adatik, nem büntetünk. Varga Robi amnesztia hetet hirdetett 

rendszeresen, ha most visszaviszi nincs büntetés. Uriember…  

15. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

„A Közlekedési Zrt. javaslatában bemutatta, hogy önkormányzati 

veszteségkiegyenlítés nélkül a társaság 2021. évi biztonságos működéséhez 

átlagosan 71,5 %-os tarifaemelés lenne szükséges. Ilyen mértékű díjemeléssel 

az igénybe vevők nem terhelhetők, ilyen mértékű áremelés jelentős forgalom-

csökkenést okozna. A Szolgáltató tapasztalatai alapján az utasok egyre inkább 

a jegyvásárlást részesítik előnyben a bérletekkel szemben. A 2019. évi adatok 

alapján az elővételi menetjegy értékesítés bevétele adta az összes díjbevétel 

20,7 %-át. Előzőek alapján a Szolgáltató által benyújtott átlagosan 0,9 %-os 

díjemelési javaslat kizárólag az elővételben váltott menetjegyek 30 Ft/db 

összegű, 11,1 %-os emelését tartalmazza a többi díjtétel változatlanul hagyása 

mellett.” 

 

Javaslom, hogy egyik díjtétel se változzon.  

Javaslom, a társaság által igényelt plusz forrás kapcsán egészüljön ki a határozati javaslat, az 

állami kompenzáció igénylésével, mivel a rendkívüli jogrend kapcsán hozott központi 

döntések érintették a társaság működését.  

Javaslom a vezérigazgató által leírt kedvezményrendszer átalakítása kapcsán történt bevétel 

elmaradást okozó 4 pont szerepeltetését is a határozati javaslatban, kérve a jogalkotásra 

jogosultat jogszabálymódosításra. pl. helyi bérletek munkáltató által a munkavállalónak 

biztosított juttatásának adómentességét hasonlóan a MÁV és Volán bérletekhez. 

Állami döntések felülvizsgálat, illetve azok következményeit ne a kaposváriak fizessék meg. 

16. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

észrevételt nem teszek 

17. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

Az előterjesztés kelte megelőzi az utolsó Közgyűlési ülést 20 nappal, amikor nem volt 

érvényben különleges jogrend, így a késedelmes közzététellel a Közgyűlés hatáskörének 

jogsértő elvonása történt. 

Javaslom aktualizálni. 

A megállapodás kelte megelőzi a véleményezési határidőt. 

18. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett 

javaslatról 

észrevételt nem teszek 
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19. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Áramszolgáltató KFT-vel 

kötendő együttműködési megállapodásról 

észrevételt nem teszek 

20. Előterjesztés a Bódis és Társai ingatlancsere kérelméről 

Ismételt hiányosság, hogy az előterjesztésnél nem szerepel mellékletként az értékbecslés. 

Javaslom feltölteni a honlapra. A Füredi laktanya terület értékesítésnél már felmerült ez a 

polgármester által is nyilvánosan helytelenített gyakorlat. Akkor volt mód betekinteni a 

képviselőknek az értékbecslésbe miután döntöttek. Ami nem azonos a közzététellel, és 

komolytalanná teszi a döntéshozatalt. Különleges jogrend alatt a betekintés is csak 

közzététellel valósítható meg. A képviselők a kaposváriak vagyonáról döntenek, saját 

vagyonukat is vajon látatlanba hasznosítanák? Ez a gyakorlat túl azon, hogy a józan ésszel 

szembe megy, felelőtlen gazdálkodást feltételez. 

21. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. alaptőke emeléséről szóló 4/2020.(I.30.) 

önkormányzati határozat 6. pontja módosításáról 

észrevételt nem teszek 

22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálata ügyében 

„A település bemutatása Kaposvár a Dél-Dunántúl földrajzi középpontjában, a Kapos 

folyó völgyében fekszik. Somogy megye székhelye, 1990. december 1. óta pedig 

megyei jogú város. Kaposvár népessége 64 000 fő körül mozog, vonzáskörzetében 

135.000 fő él. A település népességnövekedése – a legtöbb megyeszékhelyhez 

hasonlóan – a 20. században felgyorsult, az 1970-es évek végén elérte a 75 000 főt. Az 

1990-es évek óta viszont folyamatosan csökken a város népességszáma, ez azonban 

elenyésző az országos népességfogyáshoz viszonyítva 

Aktualizálni javaslom. 

Lakónépesség száma 2019. évben 60.656 fő  

Állandó népesség száma 2019. évben 62. 611 fő 

 Forrás: KSH-TeIR, 

Javaslom kiegészíteni a 2019-ben bekövetkezett alábbi változással az anyagot: 

A Gyöngyfa Napközi Otthon évi egyszeri juttatását a Közgyűlés 2019. novemberében 

duplájára emelte, amely a változásokból kimaradt. 

Javaslom kiegészíteni az intézkedési tervet: 

A súlyos ételallergiával rendelkezők támogatásának felülvizsgálatával, amellyel a 

Népjóléti Bizottság foglalkozott. A 18 év alattiaknak van ilyen támogatása helyben, 

azonban a 80.000 Ft-ot meghaladó éves adókedvezménytől elesetteknek, mert nyugdíjba 

ment, elvesztette állását, munkaképességét nem jár semmilyen támogatás. Ennek 

felülvizsgálatát ígérte a Hivatal 2020. őszére.  
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23. Előterjesztés Csurgó és Balatonlelle települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő 

csatlakozásáról 

észrevételt nem teszek 

24. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 

észrevételt nem teszek 

25. Beszámoló a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi 

tevékenységéről 

„A Közgyűlés 2020. október 28.-i rendkívüli ülésén kérte a Gazdasági Igazgatóságtól, 

hogy számoljon be a Kaposvári Fejlesztési Központ Kft. eddigi tevékenységéről, 

különös tekintettel a 2020. november 11.01.-ig terjedő időszak működési költségeire. 

2020. évben a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadt a 

Kaposvári Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-be, a beolvadást a cégbíróság 

2020. augusztus 17-én jegyezte be, az ehhez kapcsolódó beszámoló dokumentumai 

elkészültek. Mindezekre tekintettel a Kaposvári Fejlesztési Központ Kft. tárgy évi 

tevékenységével kapcsolatban a 2020. január 1-től 2020. 08. 17.-ig tartó időszakról 

lehet a számviteli alapelveknek megfelelően számot adni, pontosan beszámolni.” 

Képviselői indítványra született javaslat, amelyet a bizottságok és a Közgyűlési többség is 

megszavazott, az előterjesztői indokolás alapján értelmetlen tárgyalni – mivel nem felel meg a 

Közgyűlési döntésben foglalt időszaknak - a különleges jogrend alatt, közeli hozzátartozók 

érintettség alapján pedig méltatlan helyzetbe kényszeríti a döntési jogosultat a beszámoló 

elfogadása kapcsán. 

Javaslom egyeztetni az indítványt tevővel, hogy a jövő februári rendes Közgyűlésen, illetve 

rendkívüli jogrenden kívül tárgyalni az előterjesztést.  

Javaslom értékelhető gazdasági évről készüljön beszámoló, amelynek legyen melléklete az 

ügyvezetők közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv, mivel az ügyvezető váltás miatt kérte 

képviselő úr a beszámolót, amelyet a Közgyűlés többsége indokoltnak tartott. Ezzel a 

javaslattal a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester szakmai aggályai is eloszlanak, aki 

vélhetően az előterjesztésben leírtak alapján nem támogatta a képviselői önálló javaslatot. 


