
                 Közgyűlés 2020.06.25. előterjesztések véleményezése 

https://www.youtube.com/watch?v=srDdaEa59Ew#action=share 

Egy perces néma tisztelgés dr. Ozsváth Ferenc Díszpolgár emléke előtt. 

(30 éves hagyományunk.) 

 

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, valamint az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a kaposvári polgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

tett intézkedésekről 

képviselői javaslat: 

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki azoknak a polgároknak, akik a járványelleni védekezésben részt 

vettek, egészségügyi kockázatot vállaltak polgártársaik segítésekor. 

2. Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről  

HATÁROZATI JAVASLAT:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási 

jogviszonyban történő betöltéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: Dér Tamás 

társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségét 2020. augusztus 1. napjától foglalkoztatási 

jogviszonyban tölti be azzal, hogy az illetményére és költségtérítésére a 112/2019. (X. 31.) 

önkormányzati határozat vonatkozik.  

kérdés: 

Az elmúlt 30 év alatt mikor és mennyi ideig volt két főállású Közgyűlési tagsággal rendelkező 

alpolgármestere Kaposvárnak? 

Mi az indoka 2020-ban két főállású, Közgyűlési tagsággal rendelkező alpolgármester alkalmazásának? 

Mi lesz a feladatmegosztás köztük?  

Ki lesz a két főállású, Közgyűlési tagsággal rendelkező alpolgármester közül a polgármester általános 

helyettese, és akadályoztatása esetén ki jogosult a Közgyűlés összehívására, vezetésére? 

A mai döntésekkel a 3 alpolgármester lesz, a Közgyűlés döntésének költségvetési hatását nem 

tartalmazza az előterjesztés. Mennyibe kerül az adófizetőknek? 

112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 

a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét – a polgármester 

államtitkári illetménnyel azonos összegű illetménye 90%-ának száz forintra kerekített 

összegében – 897.500, - Ft-ban állapítja meg. 

a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját havonta 448.727, - Ft összegben 

állapítja meg. 

a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester költségtérítését 134.625, - Ft-ban,  

a társadalmi megbízatású alpolgármesterek költségtérítését 67.309, - Ft-ban állapítja meg. 

elfogadott (4) 
elutasított (1) 
KÉSŐBBI JAVASLAT (5) 

https://www.youtube.com/watch?v=srDdaEa59Ew#action=share


3. Előterjesztés a kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság alapításáról  

Kérdés: 

Milyen változást jelent a dolgozók számára közalkalmazotti jogviszony megszűnése és 

munkaviszony létesülése jogi, gazdasági és szociális következményeként (bér, juttatások, szabadság, 

munkajogviszony megszüntetésekor fizetendő járandóság)? 

„A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában a létesítmény-üzemeltetést ellátó, 

Sportközpontban dolgozó közalkalmazottak jogviszonya a közfeladat átadással egyidejűleg 

megszűnik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

25/A §. (7) bekezdés b) pontja alapján, valamint a megszűnését követő nappal az új 

munkáltatónál munkaviszony létesül. Legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal az átadó 

és az átvevő munkáltató köteles a dolgozókat tájékoztatni az átadás időpontjáról, okáról, 

az őket érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, illetve az átvevő munkáltató 

általi tovább-foglalkoztatásról. A gazdasági társaság valamennyi jelenleg közalkalmazotti 

jogviszonyban lévő, a sportlétesítmények üzemeltetéshez kapcsolódó dolgozó tovább-

foglalkoztatására köteles.” 

Mi indokolja a gazdasági társasági bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek fedezetére 3 

millió Ft-ot biztosítani a Kapos Holding Zrt. részére, a 2020. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére?  

képviselői módosító javaslat: 

a határozati javaslat 4. pontjának első mondatát az előterjesztő vonja vissza. (3m Ft a Holding 

gazdálkodásában nem okozhat gondot. („A Kapos Holdingnak a tagvállalatainál a koronavírussal 

kapcsolatos hatások mérséklésére 100.000 e Ft támogatást biztosítunk.” Et.2020. évi költségvetés 

módosítás 2020.04.30. 4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása 4,4.6 sor) „Gazdasági 

Társaságok koronavírus miatti veszteségek kapcsán likviditási problémák kezelésére szerepel 

500.000.000 Ft.” Et.2020. évi költségvetés módosítás 2020.04.30. 10.sz. melléklet Céltartalékok 

149.sor .) 

4. A Közgyűlés a Kapos Sport Nonprofit Kft. gazdasági társasági bejegyzésével és alapításával 

kapcsolatos költségek fedezetére 3.000 e Ft-ot biztosít a Kapos Holding Zrt. részére a 2020. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Közgyűlés megbízza a Kapos Holding Zrt. elnök 

vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a Kapos Sport Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzésről.  

4. Előterjesztés Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséről és a magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról  

bizottsági ülésre kérdés: 

Közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetése esetén is a Közgyűlés dönt, vagy csak 

kinevezés és felmentés esetén? A szabadság kiadásáról az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

hozott döntést minden évben hozott döntést? 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) Az önkormányzattal 

közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi önkormányzatokról szóló törvény eltérő 

rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. 



Mötv.19. § E fejezet alkalmazása során: 

a) a képviselő-testület, közgyűlés, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó választás, 

kinevezés, vezetői megbízás joga - a megyei közgyűlés elnökének választása kivételével - 

magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát; 

b) az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 

visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. 

118/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

megtárgyalta a polgármester jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedésről szóló 

előterjesztést és tudomásul veszi, hogy a polgármester a 2014-2019-es önkormányzati ciklus 

alatt ki nem adott 91 nap szabadsága megváltásáról – 4.172.194, - Ft-ról – lemondott.  

képviselői módosító javaslat:  

a határozati javaslat bevezetőjében szerepeltetett 

„Amennyiben a Közgyűlés Dér Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester esetében az 

alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről döntött:” rész kerüljön 

törlésre. Személyi kérdésben feltételes döntéshozatalnak nincs helye. Az előző napirendi pontnál 

már döntött a testület. 

1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője, Dér 

Tamás közalkalmazotti jogviszonyát 2020. július 31. napján közös megegyezéssel 

megszünteti. A Közgyűlés a közalkalmazott jogviszonyának megszűnéséig ki nem adott 

szabadságának megváltásához várhatóan szükséges 1.975.466, -Ft előirányzatot az általános 

működési célú tartalék keret terhére az intézmény részére a tényleges szabadságmegváltás 

összegének megfelelően biztosítja. 

A jogviszony megszűnése napjáig ki nem adott 90 nap szabadság megváltása a jogviszony 

megszűnésekor kötelező a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 125.§-a 

értelmében. 

Mt.122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató 

adja ki.   

(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját 

kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles 

kiadni. Ennek során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó 

igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. 

(3) A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló 

naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a 

munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként 

kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen 

munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. 

(4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete 

előtt tizenöt nappal közölni kell.  

(5) A szabadságot - a 125. §-ban foglaltakat kivéve - megváltani nem lehet. 



Mt. 123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.   

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a 

munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. 

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) 

bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon 

belül ki kell adni. 

(4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az 

esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja 

meg az öt munkanapot. 

(5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és 

súlyosan érintő ok esetén 

a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, 

b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja, 

c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az 

esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. 

(6) A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján - a 117. § szerinti 

szabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki. 

(7) A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással 

összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. Az (5) 

bekezdés b) pontban foglalt esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és 

a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. 

125. § A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta 

ki, azt meg kell váltani.   

5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének a piac működésére és látogatására 

vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet által 

kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt című 18/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete hatályon 

kívül helyezéséről  

nincs javaslat 

  
7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati 

határozatának módosításáról (előterjesztés kelte: 2020.06.19. közzététele: 2020.06.23.17.27 

Bizottsági ülések:2020.06.24. Közgyűlés:2020.06.25.)  

nincs javaslat 
 
 
8. Előterjesztés a kulturális intézmények alapító okiratának módosításáról (előterjesztés kelte: 

2020.06.18. közzététele: 2020.06.22.16.49. Bizottsági ülések:2020.06.24. Közgyűlés:2020.06.25.)  

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet alatt elfogadta a 2020. évi XXXII. törvényt. A kulturális 

intézményekben foglalkoztatottaknak a közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-én 

munkaviszonnyá alakul át. Az új törvényi szabályozás három kulturális intézményt érint:  



az Együd Árpád Kulturális Központot, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot és  

a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárat. 

Kérdés: 

Milyen változást jelent a dolgozók számára közalkalmazotti jogviszony megszűnése és 

munkaviszony létesülése jogi, gazdasági és szociális következményeként (bér, juttatások, szabadság, 

munkajogviszony megszüntetésekor fizetendő járandóság), mikor lesz egyeztetetés a helyi 

szakszervezettel? 

Szavazást követően az ülésvezető minősítette a képviselők döntését, ezért ügyrendi gomb 

megnyomásával felhívtam a figyelmét a napirendi pont tárgyalásának szabályaira, amely szavazás 

után a napirendi ponthoz hozzászólás lehetőségét nem teszi lehetővé. A Közgyűlés szerve a 

polgármester, döntés előkészítő és végrehajtó szerepe van, rá átruházott döntésekben hoz csak 

döntést önállóan. 

11. A napirendi pont tárgyalása 

22. § (1) Minden önálló napirendi pontot képező előterjesztést külön kell megtárgyalni. A napirendi 
pont megtárgyalása ebben a sorrendben az előterjesztő szóbeli kiegészítéséből, a kérdések 
feltételéből, a kérdésekre adott válaszból, a hozzászólásokból és az előterjesztő záróbeszédéből áll. 

(2) Az előterjesztőhöz a Közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők legfeljebb három 
perc időtartamban intézhetnek kérdéseket. A kérdésekre az előterjesztő vagy az előterjesztés 
elkészítésében részt vevő válaszol. 

(3) A Közgyűlés tagjai, valamint a felszólalásra engedélyt kapott személy részéről hozzászólásra 
legfeljebb három perc időtartamban van lehetőség, melyet a Közgyűlés a képviselő kérésére két 
perccel meghosszabbíthat. Ugyanazon napirendi ponthoz ismételt hozzászólás legfeljebb egy perc 
időtartamban lehetséges, amennyiben a képviselő a két percet nem vette igénybe. 

(4) A hozzászólások során a napirendi pont tárgyalásának lezárására a Közgyűlés bármely tagja 
ügyrendi javaslatot tehet. Az ügyrendi javaslat időpontjáig hozzászólásra jelentkezettek felszólalását 
követően a napirend előadója válaszol, majd a Közgyűlés dönt a napirendi pontról. 

(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az éves költségvetés elfogadásakor egy alkalommal, 
legfeljebb öt perc időtartamban van lehetőség hozzászólásra. 

(6) Ügyrendi javaslat vagy a jegyző jogszabálysértési jelzése esetén a polgármester soron kívül ad 
szót, az ügyrendi javaslatot vita nélkül, azonnal megszavaztatja. 

23. § (1) A Közgyűlés ülésein jelenlévő, szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező személy 
akkor szólalhat fel, ha azt Közgyűlés ülése előtt legalább két nappal írásban kéri és felszólalását a 
polgármester engedélyezi. 

(2) A polgármester saját véleményét a napirendi pont tárgyalása során önálló hozzászólásban 
nyilváníthatja ki. 

(3) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a napirendi pont tárgyalása során elhangzott 
javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az 
előterjesztésben szereplő javaslat felett kell dönteni. 

(4) A napirendi pont tárgyalásánál a személyes megjegyzéssel érintett legfeljebb egy perces 
időtartamban reagálhat az elhangzottakra. 

(5) A napirendi pont tárgyalása során a felszólaló a személyhez fűződő jogokat megtartani 
köteles. 

(6) A polgármester gondoskodik az ülés rendjének a fenntartásáról, ennek során: 
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendi ponttól, valamint a Közgyűlés 

üléséhez nem illő, sértő módon nyilvánul meg; 
b) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít; 
c) ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót; 



d) ismételt vagy súlyos rendbontás esetén a rendbontó eltávolításához rendészeti szerv segítségét 
veszi igénybe. 

(7) A (6) bekezdés c)-d) pontja a Közgyűlés tagjával szemben nem alkalmazható. 
 

9. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat 2020. évi gördülő fejlesztési tervének módosításáról 

(előterjesztés kelte: 2020.06.15. közzététele: 2020.06.22.16.49. Bizottsági ülések:2020.06.24. 

Közgyűlés:2020.06.25.) 

Az előterjesztéshez csatolt meghatalmazás az adatvédelmi előírásoknak való megfeleléséről, - 

természetes személyek (személyi igazolvány számainak és lakcímük) - interneten való közzétételéhez 

írásban hozzájárulásáról nem tartalmaz információt. 

10. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési év előkészítéséről (előterjesztés kelte: 2020.06.16. 

közzététele: 2020.06.22.16.49. Bizottsági ülések:2020.06.24. Közgyűlés:2020.06.25.)  

Kérdés: 

A születéskori adatok alapján az óvodakötelezettség figyelembevételével hány gyermek 

beiratkozása volt várható 2020 tavaszán? Hány gyermek iratkozott be 2020 tavaszán 

önkormányzati és nem önkormányzati óvodába? 475 + 100 fő 

Hány gyermeknél jelezték a szülők, hogy külföldön kívánják őket óvodába járatni? 

„A rendhagyó óvodai beíratás során több kaposvári lakcímmel rendelkező, de külföldön tartózkodó 

gyermek is felvételre került. Ezen esetek miatt néhány óvodában nem valósak a létszámadatok. 

Annak érdekében, hogy óvodakezdésre hiteles gyermeklétszám álljon az intézmények 

rendelkezésére, az intézményvezetők a felvételről hozott határozatokba felhívták a szülők figyelmét 

arra, hogy esetleges külföldön tartózkodásukról bejelentési kötelezettségük van az Oktatási Hivatal 

felé. Az óvoda csak a hivatalos bejelentés után törölheti a külföldön tartózkodó óvodaköteles 

gyermeket a létszámból.” 

11. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről  

nincs javaslat 

12. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának elfogadásáról 

(előterjesztés kelte: 2020.06.23. közzététele: 2020.06.23.17.27 Bizottsági ülések:2020.06.24. 

Közgyűlés:2020.06.25.)  

nincs javaslat 

14. Előterjesztés a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealappal összefüggő együttműködési 

megállapodás megkötéséről (előterjesztés kelte: 2020.06.20. közzététele: 2020.06.23.17.27 

Bizottsági ülések:2020.06.24. Közgyűlés:2020.06.25.)  

bizottsági kérdés:  

Tőkealap Befektetési Bizottság tagjainak tiszteletdíja mennyi? (Megállapodás 10. pont) 

képviselői javaslat: 

Kezelési Szabályzatot csatolni és az Alapkezelő adjon részletes tájékoztatást a helyi forrásigénylő 

vállalkozások számára. 

képviselői javaslat: 



Tőkealap Befektetési Bizottság tagjai kerüljenek be a határozati javaslatba, ne csak az előterjesztésbe 

Borhi Zsombor, Balogh Beáta 

13. Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti bérlemény értéknövelő beruházása 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról, valamint a bérleti időszak hosszabbításáról  

nincs javaslat 

14. Társadalmi megbízatású alpolgármester és a választáson közreműködő Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak megválasztása (szóbeli) előző napon közölt 

dr. Pintér Rómeó társadalmi megbízatású alpolgármesterré választása (marketing, márka, 

rendezvény, Polgármesteri Iroda) 

Borhi Zsombor általános helyettes, gazdasági ügyek 

Dér Tamás sport, kultúra, szociális 

112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 

a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét – a polgármester államtitkári 

illetménnyel azonos összegű illetménye 90%-ának száz forintra kerekített összegében – 

897.500, - Ft-ban állapítja meg. 

a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját havonta 448.727, - Ft összegben 

állapítja meg. 

a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester költségtérítését 134.625, - Ft-ban,  

a társadalmi megbízatású alpolgármesterek költségtérítését 67.309, - Ft-ban állapítja meg. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

43. § (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 

megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 

polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 

45. § A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása 

esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által 

kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű 

betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat 

rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról. 

74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, 

főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 

alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.   

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 

esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 



80. § *  (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés 

alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(2) *  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának 

módosítása (szóbeli) meghívóban szerepelt, egyeztetés nélküli előterjesztés 

dr. Pintér Rómeó helyett 
 
Sport Bizottság elnök Perlaki József  
további tisztségei: Kaposszentjakab elnök, Népjóléti tag, Műszaki tag, Toponár tag, Töröcske tag, 
Kaposfüred tag 2 testület elnöke + 5testület tagja 
 
Jogi Bizottság tag Kárpáti Tímea  
további tisztségei: Pénzügyi elnöke, Turisztika tag, Népjólét tag 1 testület elnöke + 3 testület tagja 
 
Oktatási Bizottság tag Nagy Attila  
további tisztségei: Kaposfüred elnök, Turisztika tag, Népjóléti tag, Toponár tag, Töröcske tag, 
Kaposszentjakab tag 1 testület elnöke + 6 testület tagja 
 
 

✓ településrészi önkormányzatok esetén bizottságra vonatkozó szabályok alkalmazandók,  

✓ két bizottságnak egy személy az elnöke 30 év alatt nem fordult elő, országgyűlésben 

elképzelhetetlen 

✓ 81 szavazat különbség egyéni körzetekben többség kisebbség között  

választási eredmény egyéni képviselő választás összesített 2014         2019 

Közgyűlési többség indulói      9669        11.249 szavazat 

Közgyűlési többséggel szembeni indulók összesen  8357        11.168 szavazat 

Különbség       1.312                   81 szavazat 

 

 

 

 

 



Bizottság elnök 
2014- 
2019 

elnök 
2019- 
2024 

képviselő 
2014-19 
FIDESZ / 
ELLENZÉK 

képviselő 
2019-24 
FIDESZ / 
ELLENZÉK 

külső tag 
2014-19 
FIDESZ / 
ELLENZÉK 

külső tag 
2019-24 
FIDESZ / 
ELLENZÉK 

Jogi FIDESZ FIDESZ 2/1 2/1 2/1 2/1 

Turisztikai MSZP MOMENTUM 3/1 4/1 3/1 3/0 

Népjóléti FIDESZ FIDESZ 2/2 3/2 3/1 3/0 

Köznevelési FIDESZ FIDESZ 3/1 2/2 3/1 4/0 

Pénzügyi LMP FIDESZ 4/1 4/1 4/1 5/0 

Sport FIDESZ FIDESZ 3/1 3/1 3/1 3/1 

Műszaki FIDESZ FIDESZ 3/1 3/1 3/1 3/1 

Kaposfüred FIDESZ FIDESZ 3/0 3/0 3/0 3/0 

Toponár FIDESZ FIDESZ 3/0 3/0 3/0 3/0 

Töröcske FIDESZ FIDESZ 3/0 3/0 3/0 3/0 

Kapos-

szentjakab 

FIDESZ FIDESZ 3/0 3/0 3/0 3/0 

összesen 9/2 10/1 32/8 33/9 33/7 35/3 

eltérés +1/-1 +1/-1 +2/-4 

 

113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak, valamint a 
településrészi önkormányzatok elnökeinek és tagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 
a/ Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság: 
Elnök dr. Szép Tamás 
Képviselő tagok dr. Giber Vilmos 
 dr. Nadrai Norbert József 
 dr. Pintér Rómeó helyett Kárpáti Tímea 
 
b/ Marketing és Turisztikai Bizottság 
Elnök Bereczki Dávid 
Képviselő tagok dr. Nadrai Norbert József 
 Mihalecz András 
 Nagy Attila 
 dr. Szép Tamás 
 Kárpáti Tímea 
 
c/ Népjóléti Bizottság: 
Elnök Torma János 
Képviselő tagok Perlaki József 
 Kárpáti Tímea 
 dr. Nadrai Norbert József 



 Nagy Attila 
 dr. Molnár Péter  
 
d/ Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság: 
Elnök dr. Giber Vilmos 
Képviselő tagok Czimmermanné Németh Andrea 
 dr. Molnár Péter helyett Teveliné Horváth Melinda 
 Bereczki Dávid 
 dr. Pintér Rómeó helyett Nagy Attila 
 
e/ Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság: 
Elnök Kárpáti Tímea 
Képviselő tagok Czimmermanné Németh Andrea 
 Csutor Ferenc 
 dr. Monár Péter 
 dr. Szép Tamás 
 Torma János 
 
f/ Ifjúsági és Sport Bizottság: 
Elnök dr. Pintér Rómeó helyett Perlaki József 
Képviselő tagok Csutor Ferenc 
 dr. Giber Vilmos 
 Mihalecz András 
 Bereczki Dávid helyett Teveliné Horváth Melinda 
 
g/ Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság: 
Elnök Csutor Ferenc 
Képviselő tagok Czimmermanné Németh Andrea 
 Perlaki József 
 Bereczki Dávid 
 Torma János 
 
h/ Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat: 
Elnök Nagy Attila 
Képviselő tagok Czimmermanné Németh Andrea 
 Perlaki József 
 Mihalecz András 
Külső tagok Kisné Mráv Marianna 
 Lábodi Miklós 
 Pál Endre 
 
i/ Toponári Településrészi Önkormányzat: 
Elnök Mihalecz András 
Képviselő tagok Czimmermanné Németh Andrea 
 Perlaki József 
 Nagy Attila 
Külső tagok Gerse Ferenc 
 Hermanné Kanyar Julianna 
 Illés Jánosné 
 
j/ Töröcskei Településrészi Önkormányzat: 
Elnök Czimmermanné Németh Andrea 



Képviselő tagok Perlaki József  
 Mihalecz András 
 Nagy Attila 
Külső tagok Darabos Anita 
 Szabóné Erőss Ágnes 
 Tóth Beatrix 
 
k/ Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat: 
Elnök Perlaki József 
Képviselő tagok Czimmermanné Németh Andrea 
 Mihalecz András 
 Nagy Attila 
Külső tagok Závodi Józsefné 
 Banó Lajosné 
 Puska Lajos 
 
Mötv. 62. § (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint 

- valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot 

(részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő 

választópolgárokból.   

(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át. 

(3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali 

kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket 

is elláthatnak. 

(4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a 

bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

KOMMENTÁR A településrészi önkormányzat szervezetére és működésére a bizottságokra 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e §-ban meghatározott eltérésekkel. A bizottság és a 

településrészi önkormányzat között az a funkcionális különbség, hogy a bizottság 

tevékenysége az egész településhez köthető, míg a településrészi önkormányzat 

elsődlegesen és közvetlenül a településrésszel kapcsolatos helyi közügyekben jár(hat) el. 

 

Napirend utáni hozzászólás 

Tisztelt Kaposváriak! 

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet Magyarország 

egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be. 

A járvány első hullámának tapasztalatait érdemes hasznosítani.  

https://koronavirus.kaposvar.hu/ a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatait közli azonban helyi 

adatokat nem, amely a városlakókat leginkább érdekli. 

A veszélyhelyzetről szóló tájékoztatóból kiderült, hogy vannak helyi adatok: 



„A védekezés eredményességét mutatja, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 

mindösszesen 168 főt vettek fel koronavírus fertőzés gyanújával, amelyből összesen 7 fő esetében 

bizonyosodott be a betegség. Kaposváron 2020. június 15-ig 441 fő került hatósági házi karanténba.” 

A KAPOSVÁRIAK TUDNI SZERETNÉK, HOGY A VÁROSUKBAN: 

- HÁNY FERTŐZÖTT VAN,  

- HÁNY FŐ VAN KÓRHÁZBAN,  

- HÁNY FŐT KELL LÉLEGEZTETNI, ÉS  

- MENNYI A GYÓGYULTAK SZÁMA, VALAMINT 

- HÁNY FŐ VAN HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉNBAN. 

Ugyanígy a járványügyi helyzet gazdasági hatásairól is szükséges tájékoztatni a lakosságot, 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közlése alapján: 

A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK ZÁRÓNAPI SZÁMA 2020  

Megyék és kirendeltségek Jan.   Febr.   Márc.  Ápr.   Máj.  Havi átlag 

Kaposvári Járás   3790  3984  4403 4691 5049  4383 

A KAPOSVÁRIAK TUDNI SZERETNÉK, HOGY A VÁROSUKBAN 

- HÁNYAN VÁLTAK MUNKANÉLKÜLIVÉ,  

- MILYEN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLNEK,  

- MILYEN FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉGÜK VAN.  

Annyi munkahelyet létesít a Kormány, amennyit a koronavírus elpusztít. Fontos, hogy ezt a vállalást 

az álláskeresők folyamatosan nyomon tudják követni. 

A mai tájékoztató szerint: „Önkormányzati szinten több mint 100 millió forint kifizetésére került sor a 

fertőzések megelőzése érdekében a fokozottabb fertőtlenítéshez szükséges speciális tisztító és 

fertőtlenítő szerek, védelmi eszközök beszerzésére, egy folyamatos alapkészlet fenntartása mellett.” 

Fontos, hogy AZ ALAPKÉSZLET AZ EGÉSZSÉGÜGYI HELYSZÍNEKEN ÁLLJON RENDELKEZÉSRE. A 

járványügyi hatóság határozza meg és biztosítsa a házi orvosi rendelőkben és a praxis laborban a 

védőfelszerelési tartalékot egy következő járvány esetére, amelynek meglétét a Kaposvári 

Humánszolgáltatási Gondnokság havonta ellenőrizhet.  

Amennyiben a járványügyi hatóság nem biztosítja a házi orvosi rendelőkben és a praxis laborban a 

védőfelszerelés tartalékot egy következő járvány esetére azt a Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokság szerezze be és az önkormányzat a beszerzés megtérítését kérje a járványügyi hatóságtól. 

A Közgyűlés biztosítson a fertőtlenítőszer tartalékot a házi orvosi rendelőkben és a praxis laborban, 

intézményekben, önkormányzati vállalatoknál, amelynek meglétét a Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokság havonta ellenőrizhet. 

A tapasztalatok alapján szükség van arra, hogy az illetékes hatóságok fokozott ellenőrzést végezzenek 

a kereskedelemben kapható védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek minőség- és árellenőrzése 



érdekében, továbbá felvásárlás esetén vezessenek be eladási korlátozást, amelyet jó pár üzlet 

megtett saját maga, hogy a hiányt elkerülje és biztosítsa a folyamatos ellátást. 

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 

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, hivatalokban 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! 

 


