KÉPVISELŐI MÓDÓSÍTÓ INDÍTVÁNY
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
/2020. ( ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) 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 a következőket rendeli el:
1. §
23. § A Közgyűlés a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 68. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban 47.500 Ft-ban
állapítja meg.
2. §
24. §. (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 68. § (5)
bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat, illetve a Kaposvár-Sántos Szociális
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott
közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők, valamint a Közgyűlés tagjai részére éves
szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.
3. §
27. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások
készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek,
h) lakáspályázati díj visszafizetése,
i) térítési díjak visszafizetése,
j) Közgyűlés tagjai tiszteletdíjának kifizetése.
4. §
A. változat
A Közgyűlés a rendelet 4. számú melléklete az önkormányzati gazdálkodás működési
kiadásai 1. sorában a „Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások” személyi

kiadásait 130.915 e Ft. (- 15.224.847 Ft) 115.690.153 Ft és járulékait 23.335 e Ft. 21.981.129
Ft.
B. változat
A Közgyűlés a rendelet 4. számú melléklete az önkormányzati gazdálkodás működési
kiadásai 1. sorában a „Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások” személyi
kiadásait 130.915 e Ft. (+2.430.000 + 330.000 = 2.760.000 Ft) 133.675.000 Ft és járulékait
23.335 e Ft. 25.398.250 Ft.
5. §
A Közgyűlés a rendelet 10. számú melléklete céltartalékok 112. sorába a „Polgármesteri
megbízottak díjazása” 12.918.000 Ft 0 Ft.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év
egészére kell alkalmazni.
Kaposvár, 2020. január 30.
Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ
RENDELETMÓDOSÍTÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
………/2020. (..)
önkormányzati rendelete
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:”
1. §
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
2. §
„A” változat
Ez a rendelet 2020. január 30-én 12.00 órakor lép hatályba.
„B” változat
Ez a rendelet 2020. január 30-én 12.00 órakor lép hatályba. A rendelet 1.§-ának rendelkezése
alapján a képviselői tiszteletdíjakat 2019. október 14. napjától kell alkalmazni.
Kaposvár, 2020. január 30.
Szita Károly
dr. Csillag Gábor
polgármester
jegyző

1. melléklet a …/2020. (….) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
„A” változat
A Közgyűlés és egyes szervei tagjainak juttatásai
1. Az önkormányzati képviselő alapdíja: 100.000,- forint.
2. Az egy bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 120.000,forint.
3. A legalább kettő bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja:
150.000,- forint.
4. A tanácsnok tiszteletdíja: 200.000,- forint.
5. A bizottság és részönkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja:
50.000,- forint.
6. Az önkormányzati képviselő díjmentes parkolási engedély, a Jogi, Összeférhetetlenségi és
Ügyrendi Bizottság elnöke Complex Jogtár előfizetés természetbeni juttatásban részesül.
7. Az önkormányzati képviselő annyi havi alapdíját veszti el, amennyi munkaterv szerinti
közgyűlésen igazolatlanul nem vett részt.
8. Az önkormányzati képviselő annyi havi alapdíjon felüli tiszteletdíját veszti el, – kivéve, ha
részönkormányzati ülésen nem vett részt és más részönkormányzat testületét is vezeti –
amennyi munkaterv szerinti bizottsági, településrészi önkormányzati ülésen igazolatlanul nem
vett részt.
9. A bizottság nem képviselő tagja, valamint a településrészi önkormányzat testülete nem
képviselő tagja annyi havi tiszteletdíját veszti el, amennyi munkaterv szerinti bizottsági,
településrészi önkormányzati ülésen igazolatlanul nem vett részt.
10. Igazolt a távollét, ha az a Közgyűlés vagy szervei megbízásából történik, vagy
elháríthatatlan külső ok következménye. A távollétet a polgármester igazolja. Igazolási
kérelem a mulasztott testületi ülés napjától számított legfeljebb 7 napon belül, tartós
akadályoztatás esetén az akadály megszűnését követő legfeljebb 7 napon belül terjeszthető
elő.”
„B” változat
A Közgyűlés és egyes szervei tagjainak juttatásai
1. Az önkormányzati képviselő alapdíja: 130.000,- forint.
2. Az egy bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 156.000,forint.
3. A legalább kettő bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja:
195.000,- forint.
4. A tanácsnok tiszteletdíja: 260.000,- forint.
5. A bizottság és részönkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja:
60.000,- forint.
6. Az önkormányzati képviselő díjmentes parkolási engedély, a Jogi, Összeférhetetlenségi és
Ügyrendi Bizottság elnöke Complex Jogtár előfizetés természetbeni juttatásban részesül.
7. Az önkormányzati képviselő annyi havi alapdíját veszti el, amennyi munkaterv szerinti
közgyűlésen igazolatlanul nem vett részt.
8. Az önkormányzati képviselő annyi havi alapdíjon felüli tiszteletdíját veszti el, – kivéve, ha
részönkormányzati ülésen nem vett részt és más részönkormányzat testületét is vezeti –
amennyi munkaterv szerinti bizottsági, településrészi önkormányzati ülésen igazolatlanul nem
vett részt.
9. A bizottság nem képviselő tagja, valamint a településrészi önkormányzat testülete nem
képviselő tagja annyi havi tiszteletdíját veszti el, amennyi munkaterv szerinti bizottsági,
településrészi önkormányzati ülésen igazolatlanul nem vett részt.
10. Igazolt a távollét, ha az a Közgyűlés vagy szervei megbízásából történik, vagy

elháríthatatlan külső ok következménye. A távollétet a polgármester igazolja. Igazolási
kérelem a mulasztott testületi ülés napjától számított legfeljebb 7 napon belül, tartós
akadályoztatás esetén az akadály megszűnését követő legfeljebb 7 napon belül terjeszthető
elő.”
Indokolás
A 2019. október 13-i önkormányzati választást követő alakuló ülést folytató ülésen – amelyet a
televízió nem közvetített - SZMSZ módosítással került meghatározásra a képviselői tiszteletdíjak
összege, amely a 2014. évi alakuló üléstől számítva 5 évig változatlan volt. Az előterjesztő a 2019.
október 31-i ülésen 30%-os tiszteletdíj emelésre tett javaslatot a tanácsnokok (bizottság,
részönkormányzati elnökök) részére, a bizottsági, részönkormányzati külső tagok esetében 20%-os
emelést javasolt. A módosítás előtt a több bizottsági tagsággal rendelkező képviselő és a
tanácsnok között 50.000 Ft volt a különbség, a módosítást követően 110.000 Ft lett a különbség
33.3%-os különbség 73,3%-ra nőtt. A tanácsnoki címmel nem rendelkező képviselők tiszteletdíját
2014. évi szinten a Közgyűlési többség befagyasztotta.
A rendeletmódosításhoz kapcsolódó hatásvizsgálati lapon, a költségvetési hatása nincs kitétel
szerepelt. Képviselői kérdésre, ezt megerősítette szóban – a jegyzőkönyv tanúsága szerint is - az
előterjesztés előadója. A 2020. évi költségvetés elfogadásakor, azért, hogy költségvetési kihatás
valóban ne legyen a tiszteletdíjak esetében, javaslom 2014. évi önkormányzati választások után
megállapított illetményeket, illetve tiszteletdíjakat rögzíteni valamennyi képviselőnél, mivel csak
az alpolgármesteri és tanácsnoki illetmények, illetve tiszteletdíjak emelkedtek 30%-kal. A
képviselői tiszteletdíjak 2014. évi szinten befagyasztásra kerültek, amely az előző ciklus
gyakorlata alapján 5 évig változatlan maradhat. A 2014. évi tiszteletdíj módosítás hatásvizsgálati
lapja a következőket tartalmazta: „A tiszteletdíjak változása a személyi kiadások növekedésével jár
együtt.”
A 2014. évi szinten a Közgyűlés tagjainak - kivéve az állami döntésen alapuló polgármesteri
illetményt -, és a bizottsági, részönkormányzati külső tagoknak az illetmény, illetve tiszteletdíj
egységes befagyasztása esetén a költségvetési megtakarítás 2020. évben: 15.224.847 Ft + a
munkaadókat terhelő járulékok összege, amelyet a kaposvári fiatalok ösztöndíj
támogatására javaslok fordítani.
Éves általános parkoló bérletek (I. övezet) 83.000 Ft + (II. övezet) 66.200 =
149.200x18=2.685.600 Ft, a klímavedelem érdekében faültetésre javaslom fordítani.
Az alpolgármesterek esetében a 2014. évi szint visszaállítása törvényi korlátba ütközik, mivel a
polgármester illetmény emelésekor, az ahhoz igazodó alpolgármesteri illetmények minimális
szintje is magasabb a 2014.évi szintnél.
A 223/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
illetményét 673.090 Ft/hó, költségtérítését 100.963 Ft/hó összegben, a társadalmi megbízatású
alpolgármesterek tiszteletdíját 336.545 Ft/hó, költségtérítésüket 50.481 Ft/hó összegben állapította
meg.
Az alpolgármesterek tiszteletdíját a Közgyűlés 2/2017. (I.26.) önkormányzati határozat 25.
pontjával 2017. január 1. napjától a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét
a polgármester (államtitkár 997.200 Ft-os illetményével azonos összegű) illetményének 90%-ában,
bruttó 897.500 Ft/hó, költségtérítését 134.625 Ft/hó összegben, a társadalmi megbízatású
alpolgármesterek tiszteletdíját 448.727 Ft/hó, költségtérítésüket 67.309 Ft/hó összegben állapította
meg. Ez a szint a 2014. évi választásokat követően megállapított összeg 33%-os növelése, amely
2019. október 31-i ülésen visszamenőlegesen 2019. október 14. napjától változatlan mértékben
rögzítette.
A megyei jogú város polgármestere illetményének összege 997. 200,-Ft., mivel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§. (2)

bekezdése szerint 2017. január 1. napjától a megyei jogú város polgármestere havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményből (az illetményalap tizenkétszerese: 38.650,- X 12 = 463.800,-Ft),
illetménykiegészítéséből (az alapilletmény 50%-a: 463.800 * 50% = 231.900,-Ft) és vezetői
illetménypótlékából (az alapilletmény 60%-a: 463.800 * 65% = 301.470,-Ft) álló illetményének
(997.170,-Ft) összegével. A Mötv. 80.§-a szerint a főállású alpolgármester illetményének összegét
a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben (698.019,-Ft–897.453,-Ft) a
képviselőtestület állapítja meg. Az Mötv. 71.§. (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű (498. 585,-Ft)
tiszteletdíjra jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben (349.010,-Ft–
448.727,-Ft) állapítja meg. A polgármester az Mötv. 71.§. (6) bekezdése alapján, a főállású
alpolgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80.§. (3) bekezdése alapján
havonta az illetménye, tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2020. (I. 30.) önkormányzati határozat …. pontja
A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 698.019 Ft/hó,
költségtérítését 104.703 Ft/hó összegben, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
349.010 Ft/hó, költségtérítésüket 52.352 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Különbségek összegei:
Főállású alpolgármester: Jelenlegi bér: 897.500Ft + 134.625 Ft költségtérítés
a törvényi minimum szerint adható bér: 698.019 Ft +104.703 Ft költségtérítés
A kettő különbsége: 199.481 Ft + 29.922 Ft költségtérítés
A különbség összege 2020.02.01.-2020.12.31.: 2.194.291 Ft + 329.142 Ft
Társadalmi megbízású alpolgármester:
Jelenlegi bér: 448.727 Ft + 67.309 Ft
A törvényi min. szerint adható bér: 349.010 Ft + 52.352
A kettő különbsége: 99.717 Ft + 14.957 Ft
A különbség összege 2020.02.01.-2020.12.31.: 1.096.887 Ft + 164.527 Ft
A 11 fő tanácsnok díjának különbsége: 60.000 Ft/ fő/hó
Az éves költség: 60.000 X 11= 660.000 Ft X 11= 7.260.000Ft
Külső bizottsági tagok díjának különbsége: 10.000 Ft
Ennek éves összege: (10.000 Ft x 38 fő = 380.000 Ft x 11 = 4.180.000 Ft)
A 4 fő képviselő díjának különbsége: 45.000 Ft
Költsége: (45.000 x4= 180.000 FT x 13,5 = 2.430.000 Ft
A 11 fő tanácsnok díjának különbsége: 60.000 Ft/ fő/hó
Költség (2019.10.14.-2019.10.31.: 60.000 X 11= 660.000 Ft X 0,5 = 330.000Ft
„A” változat
A költségvetési megtakarítás 2020. évben: 15.224.847 Ft + a munkaadókat terhelő
járulékok összege.

„B” változat
A költségvetési többlet 2020. évben: 2. 760.000 Ft + a munkaadókat terhelő járulékok
összege.
A „B” változat az egységes, valamennyi képviselőre arányos 30%-os tiszteletdíjemelés azt a
célt szolgálja, hogy a Közgyűlés emelt tiszteletdíjat maguknak megszavazó képviselők
szavazásukkal kifejezhessék véleményüket a jogegyenlőségről a képviselők között. A 2019.
októberi SZMSZ módosításnál erre nem volt lehetőségük, mivel az előterjesztő nem tett erre
javaslatot.
Polgármesteri megbízottak alkalmazása indokolatlan 12.918.000 Ft céltartalékban részükre
tervezett összeget, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak béremelésére javaslom fordítani, az ő
feladatuk jogszabályok által meghatározott, szigorú képesítési követelményeknek és
összeférhetetlenségi szabályoknak kell megfelelniük. A 17 fős Polgármesteri Iroda és a 2
alpolgármester közvetlen segítői a polgármesternek, ezen felül további segítséget nyújt az
egész hivatal, amely összlétszámát 227 főben határozza meg a rendelet.
Az illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg a rendelettervezet,
amely a tavalyi szinten marad, amelyet javaslom 47.500 Ft-ban megállapítani. A
kormányhivatalokban a hátrányos helyzetű megyében élők 10 százalék körüli béremelést
kapnak, míg egy budapesti dolgozó fizetését 35 százalékkal is megemelhetik. A Városháza
kiváló köztisztviselői karának megőrzése érdekében fontos a bérek vásárlóerejének megőrzése
és az elvándorlás megakadályozása. A 2,3%-os illetményalapemelés forrása a tartalék mellett,
a polgármesteri megbízottak alkalmazásának megszüntetése, ami 12.918.000 Ft megtakarítást
jelent.
Költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők
mellett a Közgyűlés tagjai részére is indokolt éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő
járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosítani, mivel az önkormányzattól kapják az
utalást, vagy felvehetik készpénzben. Jogszabályszerkesztési hiba miatt az (1) bekezdés
jelölés törlése indokolt, mivel nincs több bekezdése a §-nak.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ
RENDELETMÓDOSÍTÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
………/2020. (..)
önkormányzati rendelete
a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 11. § (1)
bekezdés c) pontja hatályát veszti.
1. §
Ez a rendelet 2020.01.31. napján lép hatályba.
Kaposvár, 2020. január 30.
Szita Károly

dr. Csillag Gábor

polgármester

jegyző
Indokolás
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, a klímavedelem érdekében faültetésre javaslom fordítani. A
hivatali gépkocsikat nem érinti a javaslat, csak a magán gépkocsival utazást. A Kaposvár
Kártyával a havi nettó bérletár 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.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2020. (I. 30.) önkormányzati határozat .... pontja
A Közgyűlés a 124/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozatát visszavonja, az 1 db PSA1256
típusú parkolójegy-kiadó automata beszerzésére szánt bruttó 3.175 e Ft-ot, a szálló por
mérésére és közzétételére fordítja a kaposváriak egészségvédelme érdekében.
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik: Herczeg Attila intézményvezető
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. január 31.
Indokolás
A Teleki tömbbelsőben létesített új parkolóhoz közel két parkolóóra is van 42, illetve 62
lépésre, így beszerzése felesleges pazarlás. A tévedés korrigálására nem volt mód, mivel a
döntés elött 2 nappal készült el az előterjesztés. Kihelyezésre még nem került sor. A 3.175 e
Ft-ot az egészségvédelem érdekében a szálló por mérésére és közzétételére javaslom fordítani.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETMÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2020. (I. 30.) önkormányzati határozat ….. pontja
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy a speciális diétára szorult nyugdíjasok, - akik semmilyen
állami támogatásra e körben nem jogosultak, és szja kedvezményre már nem jogosultak speciális élelmiszerek árának kompenzációjára dolgozzon ki rendeletmódosítási javaslatot.
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik: Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. június 30.

Indokolás
A gluténérzékeny gyerekek után magasabb összegű családi pótlék jár, az szja-t fizető
felnőttek pedig a minimálbér öt százalékával megegyező, körülbelül havi 7000 Ft-os szjakedvezményt kapnak. Ha valaki nyugdíjba megy ettől a támogatástól elesik, azonban ekkor
számít igazán, milyen drágák a speciális élelmiszerek. A TB-vel, és a NAV-al egyeztetés után
a Közgyűlés dönthet, a támogatás bevezetéséről, mértékéről. Addig a rendkívüli segély
keretében tud a város segíteni.

