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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

2008. február 28. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
3 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
4 Dér Tamás képviselő 1 - 
5 Gelencsér Ferencné képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Juhász Tibor alpolgármester 1 - 
9 Kovács József tanácsnok 1 - 
10 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
11 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
12 Somogyvári Lajos képviselő 1 - 
13 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
15 Torma János tanácsnok 1 - 
16 Tóth István tanácsnok 1 - 
17 Vajda Imréné képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné képviselő 1 - 
19 Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő 1 - 
20 Jurmann Béla tanácsnok 1 - 
21 Kováts Imre képviselő 1 - 
22 Paksi Lajos képviselő 1 - 
23 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
24 Svajda József képviselő 1 - 
25 Zsoldos Róbert képviselő 1 - 
26 Csizi László képviselő 1 - 
27 Pintér Lóránd képviselő 1 - 
28 Tálos Krisztián képviselő 1 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, a kollégáit, a megjelent vendégeket, a 
sajtó képviselőit, a Kapos Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
testület 28 tagja közül 26 jelen van, így a közgyűlés határozatképes.  
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a Csiky Gergely Színház igazgató-főrendezői megbízásáról szóló pályázati kiírásról szóló 

előterjesztést, 
• az alapítványok támogatásáról szóló kiosztott előterjesztést,  
• a Pensió 17. Kft-vel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott képviselői válaszokról 

szóló tájékoztatót. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság rendkívüli ülést tartott 7.45 órakor, amelyen a Pannonplast 
Polifin A Kft-vel geotermeikus energia hasznosításáról szóló előterjesztést véleményezte.   
Az Oktatási, Tudományos és Kulturális bizottság ülését hívták össze az első szünetben 9.30 
órára a T/103. tárgyalóba, amelyen a Csiky Gergely Színház igazgató-főrendezői 
megbízásáról szóló pályázati kiírásról szóló előterjesztést, továbbá az intézményvezetői 
megbízásról szóló pályázati kiírásokról szóló előterjesztés kiegészített határozati javaslatát 
véleményezik. 
Ismertette, hogy napirendek előtti felszólalások is lesznek. 
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi hozzászólásában kérte, hogy a Pensió 17. Kt-vel 
kapcsolatos tájékoztatót akkor tárgyalja meg a Képviselőtestület, amikor még nagyobb a 
nyilvánosság, mivel igen nagy közérdeklődésre tart számot az ügy.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a tájékoztató anyagok között 
szerepeltetik napirendként az előterjesztést és egy példányt a sajtó részére is át fognak adni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 28   Száma: 08.02.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok ügyrendi javaslatának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 53.85 50.00 
Nem 4 15.38 14.29 
Tartózkodik 8 30.77 28.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 29   Száma: 08.02.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
1/2008. (II. 8.) önkormányzati határozat: 
 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 
− a Csiky Gergely Színház igazgatói- főrendezői megbízásról szóló pályázati kiírásról szóló 

előterjesztést 
− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 
− a Pensió 17 Kft-vel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott képviselői válaszokról 

szóló tájékoztatót 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget 
biztosított dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő, Pintér Lóránd frakcióvezető és Dér 
Tamás képviselő számára. 
 
 
Pintér Lóránd képviselő napirend előtti hozzászólásában a 67-es út felújításával 
foglalkozott. Elmondta, hogy február 20-án egyeztetésen vett részt a beruházónál. A 67-es út 
projekt több ponton már most eredményes. A KRESZ-ben bevezetett emelt sebességű 
közlekedés bevezetésre kerül a Somogytúr M7-es közötti 12 km-es szakaszon, így március 
közepétől 90 km/óra helyett 110 km/óra sebességgel közlekedhetnek hivatalosan a 
gépjárművek. Engedélyeztetés alatt van a kaposfüredi elkerülő szakasz, kész a kaposvári 
bevezető szakasz felújítása és úgy néz ki, hogy két fontos feladat marad: a 2009-2010-es 
akcióterv támogatása és a Kaposfüred-Somogytúr közötti utolsó 33 km-es szakasz felújítása. 
Úgy tűnik azonban, hogy a helyi politika utolsó nagy kommunikációs csatáját útügyben itt 
vívja majd. Miniszteri megbízotti jogkörében egyeztetést fog összehívni a jövő héten 
valamennyi politikai és szakmai szereplő részvételével, hogy újból egységes álláspontot 
tudjanak kialakítani a 67-es út utolsó felújítandó szakasza ügyében. 
 
Szita Károly polgármester megjegyezte, aggodalommal hallgatta Pintér Lóránd képviselő 
hozzászólását, mert úgy érezte, hogy megpróbálta megmagyarázni, hogy miért nem épül út. A 
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város számára és Somogy megyének ez tragédia és katasztrófa lenne. Kérte a képviselőt, mint 
miniszteri megbízottat segítsen abban és támogassa Felsmann Balázs minisztériumi 
államtitkár az irányú véleményét, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy 
gyorsforgalmi út összeköttetés legyen Kaposvár és az M7-es autópálya között. 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő napirend előtti hozzászólásának azt a címet adta, 
hogy Kaposvári fejlesztések. Elmondta, hogy egy éve nehéz döntést hozott az MSZP frakció, 
amikor támogatásáról biztosította a Polgármester által beterjesztett négyéves városfejlesztési 
tervet. Most is úgy gondolják, hogy a tervben sok jó gondolat van, ugyanakkor vannak, 
amelyek felfogásuk szerint nem hasznosak a városnak. Mégis fontos volt, hogy egy nehéz 
gazdasági helyzetben, egy lesüllyedő régióban, egy gazdaságilag elerőtlenedő városban 
demonstrálják, hogy Kaposvár mindennél fontosabb és csak az összefogás, a józan és felelős 
politikai állíthatja meg a helyi gazdasági élet romlását, a lakosság fogyását, teheti fejlődő 
pályára a várost. Abban is bíztak, hogy a Polgármester méltányolni fogja szándékukat és 
munkamódszert változtat. Erőteljes, ugyanakkor csendes szervezőmunkával összefogást keres 
Kormány és ellenzék, a pártok, a tudomány, a közélet képviselőivel és minden felelős 
kaposvárival. Helyette azt tapasztalták – a legutóbbi napokban – a város különböző pontjain 
tartott polgármesteri fórumokon a mérlegelő, töprengő és a közös gondolkodásra hívó 
találkozók helyett Kormányt hibáztató, ugyanakkor saját tevékenységében önkritikát mellőző, 
önfényező propaganda-tájékoztatók hangzanak el.  
 
Szita Károly polgármester megjegyezte, hogy a város 20 különböző helyén tartott fórum 
egyikén sem látta Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselőt. Számára is hasznos lehetett volna a 
fórumon való részvétel, mert ott meghallgathatta volna, hogy a kaposváriaknak mik a 
gondjaik, problémáik.  A kaposváriakat leginkább az foglalkoztatja, hogy hogyan tudnak 
máról-holnapra megélni. 
 
Dér Tamás képviselő napirend előtti hozzászólásában a közelgő népszavazásról szólt. 
Elmondta, hogy a Polgármester által összehívott lakossági fórumok mindegyikén előkerültek 
a kormányzati intézkedések okozta problémák. A kérdések jogosak és érthetőek voltak. Mit 
lehet arra mondani, amikor a baloldallal szimpatizáló nyugdíjasnak azt sulykolja a 
kormányzati propaganda, hogy a kórházi napidíj őérte van. Ez nem politikai hovatartozás 
kérdése. A népszavazás nem Gyurcsány Ferenc és nem Orbán Viktorról szól, miként a tandíj, 
a vizitdíj, a kórházi napidíj sem különböztet meg jobb és baloldali embert. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 Előterjesztő:       Szita Károly polgármester  
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 
 Előterjesztő:        Szita Károly polgármester  

 
3.  Előterjesztés az SZMSZ módosításáról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 

szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
6. Előterjesztés a szabálysértésekről szóló – többször módosított – 33/2005.(VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
7. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású szakképző intézményekben a duális képzés 

rendszerének felülvizsgálatáról, valamint a szakmai képzési párhuzamosság 
megszüntetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
8. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ – 70/2005.(XII.15.) 

önkormányzati rendelet – II. ütem) módosításáról 
 Előterjesztő:        Szita Károly polgármester  
 
9. Tájékoztató a Pensió 17 Kft-vel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott 

válaszokról 
 Előterjesztő:        dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
10.Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról  
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
11. Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
12. Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
13.Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.(X.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
14.Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról  
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
15.Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról  
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
16.Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, valamint a Városgondnokság alapító 

okiratának módosításáról  
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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17.Előterjesztés a TOURINFORM-Kaposvár Alapító Okiratának módosításáról     
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
18.Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosításáról 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
19.Előterjesztés oktatási-nevelési-, kulturális- és sport intézmények valamint a Tűzoltóság és 

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról  
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-

működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
21.Előterjesztés nevelési tanácsadás szakszolgálati feladat ellátásáról a Kadarkúti-

Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás részére   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
22.Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
23.Előterjesztés közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról és módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
24.Előterjesztés közoktatási fenntartói feladatok teljesítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
25.Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások 

térítési díjáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
26.Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
27.Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2007. évi közbiztonságáról és a 2008. évi 

feladatokról  
Előterjesztő: Mergancz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 
28.Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2007. évi 

szakmai tevékenységéről  
Előterjesztő: Rajnai Zsolt tű. alezredes, tűzoltóparancsnok 

 
29.Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
30.Előterjesztés a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának bővítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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31.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és 
egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak 
megállapításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
32.Előterjesztés a Garanciaalapba tartozó ingatlanok bővítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
33.Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők 

privatizációjának határidő módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
34.Előterjesztés útterület tulajdonjogának a megszerzéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
35.Előterjesztés a Kaposvár, Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátásáról és 

szennyvízelvezetéséről                                                                                                 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
36.Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási 

szerződésének módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
37.Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok munkájának elismeréséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38.Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
módosításáról   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
39.Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40.Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról  
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
 

41.Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményéről, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségátalányukról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
42.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az okmányiroda teljes 

körű  akadálymentesítésére benyújtott pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
43.Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlásáról iskolatej program tárgyában  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

44.Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosítása  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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45.Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról       
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
46.Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
47.Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
48.Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató-főrendezői megbízásáról szólópályázati 

kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

49.Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

50. Interpelláció 
 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés együttműködési megállapodás geotermikus energia hasznosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés intézményvezetői megbízásról szóló pályázati kiírásokról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
3. Előterjesztések hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezésekről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
4. Előterjesztés térítési díj megállapításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
 
-----1. Előterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Csizi László képviselő felhívta a figyelmet néhány 2007-es évre vonatkozó hiányosságra, 
hibára. Például, hogy 2007. évtől már 60 év felett biztosítja az Önkormányzat a lehetőséget az 
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egyedül élő és alacsony összegű nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára. 
Tudomása szerint ez 2007-ben nem valósult meg és erre vonatkozóan a szociális rendeletben 
utalást nem talált. 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a napirend előtti hozzászólásával arra szeretett 
volna rávilágítani, hogy amikor a helyi politika elkezd magánszámokat játszani, 
kommunikációs csatákat vívni, akkor bizonyos esetekben sikerül úgy beletenyerelni a 
projektekbe, hogy abból a térségnek nagyobb lesz a kára, mint a haszna. 
Kováts Imre képviselő megjegyezte, hogy az elmúlt két évben több, mint félmilliárd  forintot 
fordított az Önkormányzat útfelújításokra, amit a 2008. évi költségvetés meg fog duplázni és 
közel egy milliárdot fognak költeni ezekre a munkákra. Ugyanakkor a lakossági fórumokon 
évről-évre kritika hangzik el az útfelújítások minőségével kapcsolatban. A 2007. évi 
költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan a decemberi közgyűlésen szóvá tette, 
hogy a novemberi esőben, majd később fagyban is dolgoztak a kivitelezők. A Polgármester 
erre azt a választ adta, hogy a késői kezdésnek alapvető oka az, hogy a pályázatokkal 
kapcsolatos döntések későn születnek, illetve a közbeszerzési eljárások elhúzódnak. Szerinte 
mindkét problémára van orvosság, melyet a közbeszerzésekről szóló törvény 48. § (2) 
bekezdése tartalmaz. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásokra reagálva elmondta, hogy a 60 év felettiek is 
igényelhetnek autóbuszbérletet. A 60-65 év közöttieknél azt a különbséget tették, hogy míg a 
65 év feletti kaposvári idősek alanyi jogon utazhatnak az autóbuszokon, addig a 60-65 év 
közöttieknek kérniük kell a Polgármesteri Hivataltól a bérletet.  
Egyetértett Kováts Imre képviselő útfelújításokkal kapcsolatos megjegyzésével. Ebben az 
évben a nyár elején el kívánják kezdeni az útfelújításokat, s reményeik szerint a nyár végéig, a 
kora ősz elejéig be is fejeződik.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 30   Száma: 08.02.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 08:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73.08 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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2/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2007. évi 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a diáksport tevékenység 
támogatására a Kereskedelmi SZKI 65.- eFt és az Építőipari SZKI és Kollégium 191.- eFt 
jóváhagyott önkormányzati támogatást az intézményeknél működő Diák Sportkörök 
részére a felek között létrejött Támogatási szerződés aláírását követően átadjon. A 
Támogatási szerződésekben rögzíteni kell a felhasználás célját, az elszámolási határidőt és 
nem teljesítés esetére a visszafizetési kötelezettséget. 
 

      Felelős:               Szita Károly  polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György  igazgató 

                           Tóth Imre  igazgató 
                           Ponikfor Zoltán  igazgató 

     Határidő:             2008. március 10.  (kiértesítésre) 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 31   Száma: 08.02.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 08:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69.23 64.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 8 30.77 28.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 1/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító, 
2/2007.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi hozzászólásában megkérdezte a Polgármestertől, hogy a 
mit ért a „sorrendiség” tárgyalásán – Pensió 17. Kft. kapcsán? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy még a televízió jelenlétében fogja 
napirendre tűzni az előterjesztés tárgyalását. 
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-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester: „Először is szeretném megköszönni a bizottságokban kifejtett 
munkájukat, már azoknak, akik véleményt fogalmaztak meg és azoknak, akik értelmező 
kérdéseket tettek fel a költségvetés előzetes bizottsági tárgyalásánál. Egy rövid, talán az 
előzőeknél rövidebb, már az előző évekhez képest rövidebb szóbeli kiegészítést szeretnék 
tenni, amelynek az oka az, hogy reményeim szerint Önök ismerik a 2008. évre tervezett 
feladatainkat. Reményeim szerint elolvasták a költségvetési rendeletet és abban is bízom, 
hogy ismerik mind az infrastruktúra fejlesztési hitel, mind pedig a kötvénykibocsátással 
kapcsolatos önkormányzati döntéseinket, hisz mindegyik megjelenik a mostani 
költségvetésben.  
Az idei évi költségvetésünket, a 2008. évit egy kettősség jellemzi. Sajnos az állam a 2008-as 
esztendőben is több százmillió forintot von el Kaposvártól is. Több százmillió forintot von el 
az óvodáktól, az iskoláktól, az egészségügyi, szociális intézményektől és a kultúrától. A 
felhasználási kötöttség nélküli normatíva 2008-ban a 2007. évihez képest 313 millió forinttal 
kevesebb. Ez óriási összeg. És a kettősségnek a másik oldala pedig az, hogy ilyen állami 
finanszírozás mellett, ilyen körülmények között a város mindezek ellenére végrehajtja azt a 
programot, amit elfogadtak Önök is. Végrehajtva a négyéves városfejlesztési programját és az 
elvonások ellenére is teljesíti azt, amit lakóinak ígért. 2008-ban országot építünk városunkban 
és a kaposváriak akarata szerint. Az idei esztendőben elindítjuk az önkormányzat eddig 
legnagyobb beruházási programját. Talán valamelyik bizottsági ülésen Kováts képviselő úrtól 
hallottam ezt a kifejezést, de majd nyilvánvaló megcáfol, hogyha rosszul emlékszem rá, hogy 
a 2008-as költségvetés egy grandiózus költségvetés elsősorban az elindított beruházások 
miatt. 2008-ban 27.394 millió forintból fogunk gazdálkodni. Továbbra is fontos célként 
tartom és remélem ebben partnereim lesznek, hogy a lehető legnagyobb segítséget nyújtsuk a 
kaposváriaknak a rájuk zúduló terhektől. Mert nehezebb a megélhetés energiaköltségek 
emelkedése miatt, gyógyszerköltségek növekedése miatt. Ezekbe mi tenni nem tudunk, 
viszont segítséget adni tudunk és ez kötelességünk is. Megalkották Önök a „Kaposvár számít  
rád” fiataloknak szóló ösztöndíjprogramot. Ennek az elemei már szerepelnek az idei 
költségvetésünkben. 2008-ban is a 65 év feletti idősebb kaposváriak ingyen utazhatnak az 
autóbuszainkon. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen és, hogy ne legyenek járatkimaradások, 
2008-ban a Tömegközlekedési Részvénytársaságnak a város kasszájából 98 millió forintot 
kell átutalnunk. És fenntartjuk azt a korábban bevezetet kedvezményünket, hogy a kaposvári 
GYES-en és GYED-en levő kismamák és akik igénylik megkaphatják tőlünk az 
autóbuszbérletet.  
2008-ban családonként átlag 36 ezer forint marad ott az emberek zsebében, mert a közös 
pénzből átvállaltuk 2008-ban is a heti kétszeri szemétszállítás költségeit. Szociálpolitikára 
1.088 millió forintot terveztünk. Ebből a növekményből 163 millió forint az, ami az állami 
támogatások növekedéséből adódik és 41 millió forint saját erőt kellett ehhez hozzáraknunk. 
Ez a megnövekedett szociálpolitikai feladataink miatt alakult ki. Részben ezek azok a 
segítségek, amelyet mi tudunk adni a kaposváriaknak a központi áremelkedések, a rájuk 
nehezedő terhek csökkentése érdekében. Régi adósságunkat törlesztjük ma azzal, amennyiben 
Önök elfogadják, hogyha 33 millió forintot félrerakunk a költségvetésbe mégpedig azzal, 
hogy közalkalmazottaink étkezési hozzájárulását 1000,-Ft-tal megemeljük. Erről szól ez a 
javaslat, ez 33 millió forintot jelent összvárosi szinten.  
2008-ban is meg fogjuk vásárolni a 60 év feletti idősebb kaposváriaknak a tüdőgyulladás 
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elleni védőoltást és amennyiben a költségvetést elfogadják, akkor a fiatal leánygyermekek 
részére az állam által nem támogatott, de amúgy hatásos és igazoltan megfelelő védelmet 
nyújtó méhnyakrák elleni oltóanyagot is megvásároljuk. Ez 22,5 millió forintba kerül. Abban 
bízom, hogy az Egészségügyi Minisztérium felismeri ennek az oltóanyagnak a szükségességét 
és nem elutasító választ ad arra, hogy társadalombiztosítási finanszírozásba részesüljön. Jelen 
pillanatban ezt a választ kaptuk. Így a módosabb önkormányzatok saját költségből vezetik be 
ezt és vásárolják meg ezt az oltóanyagot.  
2008-ban óvodáink, iskoláink, intézményeink, beleértve az egészségügyi intézményeket és 
beleértve a kulturális intézményeket is, működtetése drágább lesz. Drágább lesz, mint ami 
2007-ben volt. Az oktatás állami támogatása, óvodák, általános iskolák, középiskolák 246 
millió forinttal kevesebb pénzt kapunk az államtól az oktatásra 2008-ban, mint amivel a 2007-
es esztendőben rendelkezhettünk.  
Örültünk annak a hírnek, hisz önkormányzati szövetségek sokat tárgyaltak a Kormánnyal, - 
hogy a közalkalmazottainknál, köztisztviselőinknél, a közalkalmazottainknál 5 %-os 
béremelés, a köztisztviselőinknél pedig alapemelés történik meg. Abban állapodtunk meg 
önkormányzati vezetőkként a Kormánnyal, hogy a béremelés - hisz központi döntésen alapul, 
fedezetét az első fillértől az utolsó fillérig megkapják az önkormányzatok, valamennyi 
önkormányzat. A mostani számaink alapján Kaposvár kasszájából 111,5 millió forinttal 
kevesebbet kíván hozni a postás Budapestről a közalkalmazotti béremelések miatt.  168 
millióval többet adunk a megemelkedett energiaköltségek miatt intézményeinknek az előző 
évekhez képest, ennyivel nőnek a dologi kiadások.  
Kedves Képviselőtársaim! A 2008-as költségvetésben is több mint 200 millió forintot 
tervezünk munkabérként kifizetni a közhasznú és közcélú munkavégzések esetén. Továbbra is 
folytatni kívánjuk a már jól bevált gyakorlatot, amit az előző években elkezdtünk. És 
működtetjük a 30 millió forintos béralapot, amelyet önálló sorként hoztunk ide a 
költségvetésbe. S nagyon remélem, hogy ez az év az arról fog már szólni, hogy 
háromnegyedéves, egyéves küzdelmünk végére pont kerül, az állam a rendelkezésünkre 
bocsátja a keleti ipari terület jelen pillanatban állami tulajdonba, egyetemi kezelésbe levő 
földterületeit, az egyetemmel megállapodtunk és 600 millió forintos fejlesztési program 
keretén belül el tudjuk kezdeni bővíteni a keleti ipari parkot, amely bővítés az infrastruktúra 
fejlesztést fogja jelenteni. Mindenegyes közművet az adott területre akarunk vinni. Ehhez még 
az kell, hogy kapjuk meg a tulajdonos államtól ehhez a lehetőséget.  
2008-as esztendő soha nem látott mértékű beruházási programok elindítását teszi számunkra 
lehetővé. Itt is egy kettősség van. A beruházások egy része az csak saját erőből történik, amire 
nincs állami támogatás, nincs Európai Uniós pályázat. A másik része az Európai Uniós 
források igénybevételével és ezeken a pályázatokon való részvételt jelenti. Nézzük meg, hogy 
melyek is ezek, természetesen a teljesség igénye nélkül szeretnék néhányat kiemelni ezek 
közül.  
Ebben az esztendőben több, mint négyszeresére nő az intézményeink felújítására fordítandó 
összeg. Ez régi igény volt már. Önök részéről is és az intézményeinkben dolgozók részéről is. 
Erre nem kapunk állami támogatást. Több mint 400 millió forintot fordítunk intézményeink 
felújítására 2008-ban, de nemcsak azokat a bevett szokásos programjainkat folytatva, amely a 
vizesblokk-felújítási program folytatása, az iskolaudvar felújítása, amely nagyobb ütemben 
fog történni, mint az előző évben, hanem az energiatakarékosságot, vagyis megtakarítást hozó 
beruházásokat is elkezdünk 2008-ban. Fűtés és elektromos világítás megtakarítás, ehhez nem 
kapunk pénzt, s a Dél-dunántúli régióban egyedülálló módon nem kapunk erre pénzt. Ugyanis 
a Dél-dunántúli Regionális Tanács úgy döntött, hogy csak akkor ad intézmény-felújításokra 
pénzeket, ha valamelyik város hajlandó arra, hogy összevonjon, bezárjon és elbocsásson. Mi 
leültünk a döntés meghozatalát követően Kaposvár óvodavezetőivel, igazgatóival, 
iskolaigazgatóival beszélni és szakmai alapon utasították el ezt a döntést. Így állami 
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támogatás nélkül saját erőből hajtjuk végre ezt a nagy programot, mert nem voltunk 
hajlandóak ilyen feltételekkel pénzt elfogadni. 
Útfelújítások: 400-400 millió évente, ezzel indulnánk a mostani programmal, amelyben 
szerepelnek az aszfaltburkolattal történő útfelújítások, szerepelnek a járdafelújítások és 
szerepel újabb körforgalmak építése is önkormányzati forrásból Kaposváron. Az 
útfelújításoknál a 2008-as esztendőt nagymértékben egy útnak a felújítása meg fogja 
határozni, mert ez a költségeinknek a jelentős részét el fogja vinni. S azért tartom fontosnak, 
hogy itt beszéljek róla, mert Önöknek is látniuk kell, ez a Kőrösi Csoma Sándornak a 
felújítása, amely jelen pillanatban egy rossz burkolatú, három méteres szélességű út. Azért 
szeretnénk hat méteres szélességű úttá építeni, - hisz egy 1,7 km-es hosszú útról van szó -, 
hogy lehetőséget tudjunk biztosítani az autóbusz-közlekedés, a helyi járatú tömegközlekedés 
beindítására is ebben az utcába. S ugye ennek a másik ága majd később, a Vak Bottyán utcába 
történő fejlesztés lesz. Ez a forrásaink nagy részét le fogja kötni. Saját erőből körforgalmat 
építünk a Donneri városrészben, a Bartók, Zrínyi, Nyár utcai csomópontban, 
magánberuházásként körforgalom épül a volt Füredi II. laktanya helyén, laktanya előtt és 
ebben az évben olyan forgalmat, a dugókat enyhítő és könnyebb autóforgalmat lehetővé tevő 
beruházásokat tervezünk, amelyekre most jelent meg a pályázati kiírás. Ezek az állami utakon 
történő beruházásokat jelenti. Én szeretném a Főbiztos úrnak a segítségét kérni majd abban, 
hogy járjon el, ha az SMS-t befejezte természetesen, hogy járjon el a város nevében kérem a 
segítségét, hogy járjon el annak érdekében, hogy a közlekedési tárca, mivel ő lesz az elbíráló 
az állami utakon fogadja el az önkormányzati pénzt, mert pályázni kívánunk önkormányzati 
pénzekkel arra a feladatra, amit szerettünk volna ha az állam végez el, mert az állami utakról  
van szó. Közlekedési rendőrlámpát a Klebelsberg Kollégiumnál, a Kossuth Lajos utcánál 
szintén országos főközlekedési úton egy balra leközlekedésnél, továbbá szintén országos 
főközlekedési úton a Mátyás Király utcában a rendőrlámpás csomópontnak a kialakításában. 
Szeretnénk, hogy ha a Donneri felüljáróról való lejövetelnél vagy feljövetelnél attól függ, 
hogy melyik irányba nézem a városba való beközlekedésnél lehetőségünk lenne még egy 
sávra és a rendőrlámpáknak a korszerűsítésére. Ennyit kérünk csak, ezekre mind  pályázatot 
be fogunk nyújtani. Ebben az évben tervezzük és megadtuk a tervezői megbízást, hogy a 
Tallián és a Németh István fasornál, ott a kórháznál rendőrlámpás csomópontot alakítsunk ki, 
talán segítve ezzel, a következő évben hajtanánk végre ezt a beruházást nem idén, idén 
megterveztetjük, segítve ezzel az ottani áthaladást.  
Befejeződig vízminőség-javítási programunk. Jelentős kifizetést és pénzt fog jelenteni 2008-
ban. Történelmi pillanatot élhetünk meg kedves Képviselőtársaim és legyenek rá büszkék 
2008. tavaszának a végére Kaposvár belterülete 100 %-ban szennyvízcsatornázott lesz. A 
töröcskei városrész csatornázásával befejeztük ezt a programot. Talán tegnapelőtt járt nálam 
Kovács Kálmán államtitkár úr, a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára és újságolva 
neki ezt a hírt, nem kellet neki újságolni, mert egyébként tudott róla azt mondta nekem, hogy 
a megyeszékhelyek közül, ami a csatolt településrészeket is jelenti Kaposvár ebben az első, 
legyünk erre büszkék, hogy ezt a programot be tudjuk fejezni és eljutottunk idáig.  
Nyár elejére elkészül a gördeszka pálya, a Domus környékén élők nyugalma reményeim 
szerint ezt követően biztosított lesz, mert a görkoris fiataljaink, gördeszkás fiataljaink a 
Városligetbe korizhatnak. Most már meg tudjuk nekik mondani, hogy nem ott, mert van 
másik hely, ahova el lehet menni. Eddig ezt nem tudtuk megmondani.  
Szeretném tájékoztatni Önöket arról, mert lehet, hogy a költségvetésben elkerülte a 
figyelmüket és a szóbeli részben pedig, az írásos részben már ami az elemzését jelenti nem 
írtuk le. Beadtuk 33 településsel karöltve a hulladéklerakó telepeinknek a rekultivációs 
pályázatát. Nincs rossz esélyünk egyenlőre engedjék meg, hogy csak ennyit mondjak róla. 
Benyújtottuk a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási programra vonatkozó pályázatunkat. Ezek 
kétfordulós pályázatok, ezek elbírálás alatt vannak még jelen pillanatban is. Március elején a 
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rekultivációról meg fog születni a döntés. A Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési 
Iroda, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírta azt az Európai Uniós támogatással megvalósuló 
pályázatot, amelyet idegenforgalom turisztikai blokkal jelölt. Benyújtottuk erre is a 
pályázatunkat. Itt úgy kellett benyújtanunk a pályázatunkat, hogy három különböző 
komponenst kellett megjelölnünk. Ez a Cseri parknak az átalakítása, a Deseda tó és 
környékének komplex turisztikai fejlesztése és a Rippl-Rónai Villa átalakítása parkjával 
együtt. Itt a Megyei Önkormányzattal, mint a Rippl-Rónai Villának a tulajdonosával 
társpályázók vagyunk. Ezt a pályázatot is beküldtük, ez is kétfordulós pályázat. Az 1965-ben 
épült termálfürdőnk teljes átalakítására szintén benyújtottuk a pályázatunkat. Ez is már ott van 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél és elbírálás alatt van. Kétfordulós ez a pályázatunk is. És 
nagyon remélem, hogy pár héten belü meg fog jelenni az Európa Kulturális Fővárosra 
vonatkozó pályázati kiírás is. Egy héttel ezelőtt három hetet ígért, akkor van még két hét, 
hogy ezt be tudjuk adni csakúgy, mint a belváros rehabilitációjára is ígérték hamarosan, két 
héten belül a pályázati kiírást, amely a Noszlopy utcánk, a Szivárvány Filmszínházunk és az 
Ady Endre utca átalakítását jelentené mindenképp. Amennyiben pozitívan bírálják el a 
pályázatunkat, akkor beleértve egy nagyobb blokkot az Ady Endre utca, többek között az Ady 
Endre utca északi tömbjének az átalakítását is. 
Nem teljesen újdonságként, de talán magasabb szinten, nem talán, hanem egész biztos 
magasabb szinten szerepel az, hogy 25 közművesített telket szeretnénk az Önök 
jóváhagyásával kialakítani Toponáron a Mikes Kelemen utcában, amelyet jelképes egy 
forintért adnánk tulajdonba azon fiatal szakembereknek, akik Kaposváron való letelepedése 
fontos a munkaadójuknak is, hisz nekik is pénzügyileg támogatni kell a fiatal szakembert, 
hogy ott lakást tudjon építeni.  
2008-ban folytatjuk azt a programot, amit az országban mi kezdtünk el először 2001-ben, 
amikor a panelházaink felújítása elindult. Mintegy 900 lakás építése egész biztos, hogy 
megtörténik 2008-ban, de ezek nem az új pályázat részesei lesznek, hanem az előző évről 
áthúzódó panelfelújítások. Hogy 2008-ban lesz-e új induló panelfelújítás, ez még számunkra 
kérdés. Amiatt kérdés, mert olvasva egy hírt, számomra érthetetlen módon egyébként, 
érhetetlen módon a Kormánynak az a szándéka, hogy szeptember 30-a után kíván csak a 
pályázatokban eredményt hirdetni. Ez önmagában agyrém. Agyrém a tekintetben, hogy ebben 
az évben, hogy ha ezt betartja nem lesz idei új induló panelfelújítás, mert csak utána jönnek 
még a szerződéskötések. De mi továbbra is vállaljuk azt, amit elkezdtünk. Várjuk a 
pályázatokat. Ma dönt a Képviselőtestület a pályázatnak a kiírásáról, s felhasználva a 
nyilvánosságot is kérem mindazon kaposváriakat, mindazon társasházakat, akik élni kívánnak 
még ezzel a lehetőséggel, azok nyújtsák be, mert szépek lettek a lakótelepeink. Szépek 
lesznek a lakótelepeink környékei is és nem utolsó sorban pedig energia-megtakarítást jelent, 
hogyha ezeket a beruházásokat végrehajtják.  
Egy olyan ház van Kaposváron, amely 100 %-ban önkormányzati tulajdon. Ez a Sávház. 
Benyújtjuk ebben az évben a Sávházra vonatkozó pályázatunkat. Panelfelújítás keretén belül 
pályázunk és itt ennek a beruházásnak a kétharmadát a város fogja állni. Abban az esetben, ha 
nyerünk, akkor egyharmad állami támogatást kapunk hozzá. Abban az esetben, ha nem 
nyerünk, akkor is megcsináljuk teljesen önkormányzati forrásból. Vagyis benyújtjuk az idei 
évben a Sávházhoz a panel-felújítási pályázatunkat annak érdekében, hogy a következő évben 
vagy állami támogatással vagy állami támogatás nélkül, de nekiállunk és megcsináljuk. 
Folytatódik a minta-lakótelepi programunk a Béke-Füredi lakótelep fölső tömbjébe fogjuk 
befejezni a beruházást. És, hogy a sport infrastruktúra-fejlesztés is az előző évekhez képest is 
hasonló ütemben folyjon, jeleztük itt az előterjesztésben, hogy kettő műfüves pályát kívánunk 
építeni. Egyet a Sportcsarnoknál, pályázati forrásból természetesen és egyet pedig a 
Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál. Itt  Igazgató úrnak szeretném megköszönni azt a 
jelentős segítséget, amit az önerő vállalásba nyújtott számunkra a középiskolai kollégium. És 
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a stratégiai jelentőségű döntést kell ebben az évben hoznunk. Ezt a döntést reményeim szerint 
áprilisba meg fogjuk hozni vagy legkésőbb a rákövetkező közgyűlésen.  
Javaslatom az és az lesz a javaslatunk, hogy vegyük meg a Kaposvári Vízmű Kft-t. Vegyük 
meg a Kaposvári Vízmű Kft.-t, hisz lejár a koncessziós szerződés ebben az évben, ennek a 
feltételeit dolgozzuk most ki azért, hogy 2009-től 100 %-os önkormányzati tulajdonba 
működő gazdasági társaság végezze Kaposváron a víz- és csatorna-szolgáltatást is, hisz a 
távfűtés többségi tulajdona miénk, a szemét többségi tulajdona a miénk és a tömegközlekedés 
pedig 100 %-os tulajdonba a miénk.  
Befejezésül engedjék meg nekem, hogy egy újszerű kezdeményezést is bejelentsek, amely 
nem a költségvetési összeg nagysága miatt fontos, hanem a városlakók identitása miatt, amely 
így is elég erős hál’ Isten. A fiataljaink városismereti, várostörténeti tudásának az 
elmélyítésére szolgál. Tantervi keretek között elindítjuk Kaposvár város történetének az 
oktatását a kaposvári középiskolákban. Mégpedig reményeink szerint választható érettségi 
tantárgyként is szerepelne a kaposvári város története. Ahhoz, hogy szeptember 1-ével ezt a 
tanrendbe be tudjuk illeszteni a kaposvári középiskolákba, tankönyvet kell készíttetnünk és 
ennek az összege szerepel itt az előterjesztésben. 
Kedves Képviselőtársaim! Ezeket a dolgokat tartottam fontosnak kiemelni a 2008. évi 
költségvetésben. Mégegyszer megköszönve azt a munkát, amit a bizottságokban kifejtettek. 
Kérem, hogy tárgyalják meg, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, aztán azt 
követően nyugodt szívvel merem javasolni, hogy szavazzák meg a 2008-ra vonatkozó 
elképzeléseinket és fejlesztéseinket. Kaposvár nem áll meg, nem lép hátra, hanem kettőt előre. 
Kettőt előre, mert ez jelenti számunkra a jövőt.  
Köszönöm szépen, kérdések következnek.” 
 

-----Kérdések----- 
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, mi a realitása annak, hogy a teljes úthálózat elkészül 
2008-ban a töröcskei városrészben? Melyek azok a köztéri játszóterek, melyeket fel akarnak 
újítani? 
 
Kováts Imre képviselő az alábbi kérdéseket tette fel a Címzetes Főjegyzőnek: Mi az oka 
annak, hogy az iparűzési adóbevételek növekedését csak az inflációnak megfelelő mértékűre 
tervezik? A parkoló ellenőrök tevékenységének bevonása az érdekeltségi rendszerbe: mi bírta 
rá korábbi merev, elutasító álláspontjának megváltoztatására? Adóügyi dolgozók érdekeltségi 
rendszerének felülvizsgálata: mi bírta rá ennek fontosságát elutasító álláspontjának 
megváltoztatására? 
 
Svajda József képviselő arra volt kíváncsi, hogy a Polgármester szerint mennyi új 
munkahelyet teremt a program? A Címzetes Főjegyzőtől megkérdezte, hogy az 
intézményektől elbocsátott dolgozók további sorsáról mit lehet tudni? 
 
Pintér Lóránd képviselő megjegyezte, hogy a jelzőlámpás csomópontok kialakítására lehet 
pályázni, de ehhez 15 %-os önrészt kell biztosítani. 
 
Pintér Attila tanácsnok utalt az előterjesztés egyéb kérdések között szereplő megállapításra, 
mely úgy szólt, hogy a gazdálkodó szervezetek jelzése alapján indokoltnak tartanák egy város 
100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdaságfejlesztési társaság létrehozása lehetőségének 
megvizsgálását. Megkérdezte, jól értelmezte-e, hogy ennek a gazdasági társaságnak a 
létrehozása nem abból a szándékból fakad, hogy a város-rehabilitációs program elindítása 
érdekében létre kellene hozni egy városfejlesztési gazdasági társaságot, hanem ez egy másik 
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gazdaságfejlesztési társaság lenne? Ha így van akkor van-e valami szándék a Kaposvári 
Gazdaságfejlesztési Kft-ben meglévő tulajdonrésszel, azt meg akarják-e tartani, vagy meg 
akarnak-e válni tőle, vagy a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft-t meg akarják vásárolni? 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő megkérdezte, mi az oka annak, hogy a Sportcsarnok 
csökkentette bevételi előirányzatát a 2007. évi tényszámok alapján? A Róma hegyen mikor 
várható, hogy a Lonka-hegyi utca teljes hosszában felújításra kerül? A Béla király utca és a 
Baross Gábor utca kereszteződése közötti szakasz mikor kerül felújításra? 
 
Zsoldos Róbert képviselő megkérdezte, kinek a felelőssége, hogy idő előtt betelt a  
Kaposvári Hulladéklerakó? 
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, 2007. évben mennyi volt az Élményfürdő és a 
Jégcsarnok összesített vesztesége? Kikből áll a Fejlesztési Tanács, kik vesznek ebben részt, 
kik hozzák meg a döntéseket? Hogyan hat a belváros jelenlegi közlekedésére a Noszlopy G. 
utca felújítása? Kaposvár történetének megismertetése tankönyvben, ennek a munkálatai hol 
tartanak, mennyibe kerülne egy ilyen könyvnek a bevezetése?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, van-e reális esély arra, hogy a kisgáti lámpás 
csomópont ebben az évben megvalósul? Van-e lehetőség arra, amennyiben a 25 millió 
forintos eredményességi támogatást a kiemelt sportegyesületek nem használják fel, akkor azt 
a többi sportegyesület  megkaphassa? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Kováts Imre képviselő kérdéseire az alábbi válaszokat 
adta: Az előző évek tapasztalatai alapján tervezték most is az iparűzési adót. A 
nagyberuházások vonatkozásában 2008. még mindig alapvetően az előkészítések éve. Soha 
nem volt partner ahhoz, hogy olyan javaslatokat hozzanak a költségvetésbe, amelyek túl 
optimisták a bevételek tervezése vonatkozásában. Megalapozott és helyes az óvatos tervezés. 
Parkolóőrök érdekeltségi rendszere: megnézve a bevételek alakulását, ami az ő tevékenységük 
közvetlen következménye, nem biztatóak az adatok. Olyan érdekeltség kell, amely 
teljesítményre ösztönzi őket.  
Adóügyi érdekeltség: mindig volt és van is érdekeltségi rendszer az adóigazgatásban. Csak 
abban volt változás, hogy az érdekeltség milyen mértékben lett maximálva. Ebből a 
rendszerből kikerült a vagyongazdálkodási dolgozók érdekeltségi rendszere és a Műszaki 
Igazgatóság dolgozóinak az érdekeltségi rendszere. Amire pedig hitet tettek, hisz a 
projektköltségek között felismerhető az az ún. Európai Uniós projektekbe résztvevő dolgozók, 
a projekt munkacsoportok tagjai érdekeltségi rendszerének a bevezetése, amit a közeljövőben 
meg akarnak lépni. 
 
Szita Károly polgármester az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 
A Töröcskei városrészben befejeződik a szennyvízcsatorna építés. Azok az utak, amelyek az 
aszfaltozott út tengelyébe történt a csatornaépítés, azok teljes aszfaltszélességben új 
burkolatot fognak kapni a padkával való megerősítéssel együtt. Ez szerepel a kiviteli árban, 
tehát ezt a csatornamunkát elnyerő kivitelezőnek kell elvégeznie. Azon utaknál, ahol nem az 
út tengelyébe történt a csatornaépítés, ott pedig alku tárgya, hogy ki, milyen mértékben 
finanszírozza a felújításokat.  
Nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy melyek azok a játszóterek, amelyeket fel fognak 
újítani és hol fognak újakat építeni. A költségvetés egy keretösszeget határoz meg, és a 
Városgondnokság javaslatot fog tenni, hogy melyek legyenek a felújítandó játszóterek és 
hogy hol építsenek újakat. 
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Az ágazati igazgatóságok azokat a kollégákat, közalkalmazottakat, akik valamilyen módon 
kikerülnek a rendszerből, – kifejezetten kérte az óvodavezetőket, az iskolaigazgatókat -, hogy 
akkor, amikor munkaerő-felvételre kerül sor az adott intézményben, akkor első helyen azokat 
vegyék figyelembe, akik egy másik iskolában vagy óvodában dolgoztak. 
Az állami utaknál az államnak kell a különböző beruházásokat végrehajtani. Az államnak 
nincs elég pénze, hogy ezt megcsinálja és önkormányzati forrásokat kíván behozni. Erre 
indította el tavaly először ezt a pályázati formát. Tavaly indult el először az állami utaknál 
különböző csomópontok átalakítási pályázati formája. Sajnos azt is egyértelműen kijelentette, 
hogy körforgalmakat nem tud finanszírozni, mert azok jóval drágábbak.  
Felsmann Balázs államtitkárnál járva határozott ígéretet kapott arra, hogy ha a pályázat 
pozitív elbírálásba részesül az első helyen a Klebelsberg Középiskolai Kollégium előtti 
rendőrlámpás csomópontot jelölte meg. 
Pintér Attila tanácsnok kérdésére elmondta, ez egy másik gazdaságfejlesztési társaság. Muszáj 
az Önkormányzatnak nemcsak formálisan, hanem tevékenyen egy olyan gazdaságfejlesztési 
társaságot létrehoznia, amelynek csak részben feladata a különböző Európai Uniós 
pályázatoknak a menedzselése, elkészítése, végigkísérése. Egy másik feladata - a mai 
igényeket is figyelembe véve - közép- és hosszútávú stratégiának a megalkotása, de 
érdekeltségi alapon. Áprilisban kerül a Képviselőtestület elé egy olyan előterjesztés, ami azt 
vizsgálja, hogy kivásárolják az államot és 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság lesz, 
vagy csak részben vásárolják ki az államot és többségi önkormányzati tulajdonú társaság lesz 
vagy pedig kilépnek az egészből. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Hoffmann-né Hetesi Noémi kérdésére válaszolva 
elmondta, a tényszámok alapján a bevételi mutatószámokat csökkenteni kellett a 
Sportcsarnoknál, mert csökkentek azok a rendezvények, bérleti díj bevételek stb., amelyek 
egy magasabb tervszámot megalapoztak volna.  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszát azzal folytatta, hogy a Béla király 
utcai sorompó és a Baross Gábor utcai útszakasz ebben az évben el fog készülni.   
Hulladéklerakóval kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy onnan és annyit vihetett csak be a  
KVG Zrt., ahonnét engedélyt kapott a város önkormányzatától e tekintetben. Sokkal több a 
szemét, mint pár évvel ezelőtt, mert sok minden megváltozott (csomagolás kultúra). Ez járult 
hozzá ahhoz, hogy betellett a hulladéklerakó telep és ezért kell azt bővíteni. A végleges 
megoldás nem ez lesz, hanem, amit elkezdtek és a szóbeli kiegészítésében is elmondta, hogy a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program több, mint 100 önkormányzattal karöltve oldja 
meg a térség hulladékgazdálkodását.  
Látható, hogy a működési hiány az elmúlt évek működési hiányához képest rendkívül jó. A 
cél változatlanul az, hogy nullára szeretnék a működési hiányt lehozni.  Sokat vár a szakközép 
teljes strukturális átalakításától. Az energiatakarékossági beruházásokat is azért csinálják, 
hogy azok is a működési hiányt csökkentsék. 
Az Élményfürdőnél 76 ezer vendég volt, a nyári bevétel nyereséges volt, ugyanakkor az éves 
üzemeltetési költségébe nem kerül beszámításra az intézmény létesítésének a költsége. A 
Jégcsarnok a Sportiskolán keresztül kap önkormányzati támogatásokat, forrásokat bérlet 
formájában és nyilvánvaló, hogy még nem érte el azt a szintet, amelyiket szeretnék. A 
Jégcsarnok ráfizetéses és veszteséges és az is fog maradni. Kevés esélyt lát arra, hogy 
átforduljon pozitív szaldóba. Az Önkormányzat törekvése az, hogy a hiányt a lehető legkisebb 
mértékben kelljen finanszíroznia.  
Az elsők között volt az a regionális területfejlesztési tanácsi ülés, amikor felvetették a Dél-
dunántúli Régióban a szakértők, hogy egy olyan integrált intézménystruktúrát kívánnak 
létrehozni a Dél-dunántúlon, amely abból állna, hogy összevonnak intézményeket, 
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intézménytípusokat, mint például Barcson. Akkor kérték, hogy ezt a kistelepüléseknél, a 
kisebb városoknál lehet, hogy kezelhető, de írják be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács Programjába, hogy kivéve megyei jogú városok, mert a megyei jogú városok olyan 
jelentős számban tartanak fenn intézményeket, hogy tegyenek kivételt a majdani pályázat 
kiírásánál. Ez a javaslat befogadásra került, de a pályázati kiírás nem így született meg. 
A Noszlopy Gáspár utca közlekedése csak részben fog megváltozni. Nem lesz parkolás ebben 
az utcában, de az autók továbbra is ezen a közlekedési irányon mennek, mert nincs más 
lehetőség azzal a különbséggel, hogy a Noszlopy Gáspár utca tengelyébe, a végén egy 
körforgalom lesz, ami elsősorban nem a Noszlopy Gáspár utca közlekedése miatt, hanem a 
Stop-Shop áruház miatt alakul ki. 
2 millió forintot állítottak be a költségvetésben a Kaposvár tankönyv megírására. Amennyiben 
a Közgyűlés  jóváhagyja, ezt követően kerül sor a pályázat kiírásra.  
Csutor Ferenc tanácsnok kérdésére elmondta, nem lát lehetőséget arra, hogy a kiemelt 
sportegyesületek által fel nem használt összegeket mások is megkaphassák. 
 
Kováts Imre képviselő ügyrendi hozzászólásában kifogásolta, nem kapott választ arra a 
levelére, mely a Pécsi utca északi oldalán lévő járda felújítását tartalmazta, amit bizottsági 
szakban adott át a Polgármesternek és akkor ott ígéretet kapott, hogy a Közgyűlésen 
megválaszolja a kérdését. 
 
Szita Károly polgármester nem tudott határozott választ adni Kováts Imre képviselő 
felvetésére, de ígéretet tett arra, hogy egy-két héten belül választ fog adni, hogy ebben az 
évben sor kerülhet-e a Pécsi utca északi oldalán lévő járda felújítására. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Csizi László képviselő megjegyezte, hogy nyugdíjas és tanuló bérletvásárlásra összesen a 
költségvetés 1,5 millió forintot tartalmaz, ami körülbelül 80 darab bérlet vásárlására elegendő. 
Nem tartotta valószínűnek, hogy ennyi kisnyugdíjas, illetve rászoruló, egyedülálló nyugdíjas, 
lenne Kaposváron. Megköszönte a Polgármesternek azt az ígéretét, amit a közmeghallgatáson 
a kaposvári judo szakosztálynak tett.  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, a 2008-as költségvetés rontja a látást, erősen meresztik a 
szemüket a 30 milliárdos hosszúlejáratú adósság láttán. Az adósság ugyanis több, mint a város 
éves költségvetése. Még 2027-re is marad 900 milliós adósság a mostaniból. 
 
Zsoldos Róbert képviselő azt hiányolta, hogy a munkahelyteremtések eredményének is 
látszania kellene a költségvetésben. Kaposvár a maga eszközeivel is tud tenni a munkahelyek 
teremtéséért. Első lépése lehetne a hatékonyabb szakképzés. Többek között ennek a 
megoldásához lenne szükség a munkahelyek teremtését megalapozó átfogó stratégia 
megalkotására a város részéről, melyben szerepet kaphatna egy széleskörű konzultatív testület 
a gazdasági szereplők részvételével. Kaposváron jelenleg több mint háromezer bejelentett 
munkanélküli van. A kaposvári munkanélküliség 10 %-os jelenleg. Magasabb, mint az 
országos átlag, ami jelenleg a KSH adatai szerint 7,5 %-os országos szinten. 
 
Paksi Lajos képviselő aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy 7-8 év alatt hetvenszeresére nőtt a 
város adósságállománya. Ez már tény mondta, a kérdés most már csak az, hogy a kaposvári 
döntéshozók többsége jól költi-e el a pénzt. Határozati javaslatot tett, mely úgy szólt, hogy a 
város dolgozzon ki a közoktatási intézmények felújítására egy hároméves programot, amely 2 
milliárdos önrészt biztosítana. Ez a program tartalmazná a pályázati lehetőségeket, a 
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felújításokat, a fejlesztések ütemezését. A program figyelembe venné a közoktatási tervben 
feltételezett strukturális változásokat. A programot társadalmi vita után az áprilisi Közgyűlés 
tárgyalja meg. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok szerint ez a költségvetés többek között ismét a sportért van, mert a 
sportolók által elért eredmények megkövetelik, hogy a költségvetésben a sport kiemelt 
szerepet kapjon. 
 
Svajda József képviselő véleménye szerint a költségvetésből kitűnik, hogy működni fog a 
város. Örömmel vette tudomásul, hogy az adómentes étkezési utalvány megemelésre kerül a 
közalkalmazottaknál. Üdvözölte a várostörténeti könyv elkészítését. Javasolta, amennyiben a 
könyvben mód lesz arra, hogy megismertessék a város munkahelyeit és azt hogyan lehet 
munkát keresni, akkor ezzel ki lehetne bővíteni a könyvet. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok szerint a város ez évi költségvetése a rossz gazdasági helyzetből 
előremenekül a beruházások felé. Kiemelte a donneri körforgalom megépítését és kérte, hogy 
a Nyár utca elején lévő romos épület minél előbb kerüljön lebontásra, mert a minőségi 
környezet előbb-utóbb minőségi, kulturált viselkedésre fogja kötelezni az ott lakókat. 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő egyetértett Kováts Imre képviselő azon 
megállapításával, hogy a 2008. évi költségvetés grandiózus. Véleménye szerint a beruházások 
sorrendjén változtatni kellene. Örülnek a látványberuházásoknak, fontosak is, csak fenntartani 
nem tudja ezeket a város. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a Képviselőtestületnek, hogy indítsanak el egy olyan 
széleskörű kaposvári társadalmi, szakmai egyeztetést, aminek az lehet a vége, hogy egy 
igazán konszenzusos, a közös értékeket megtaláló városi stratégiai program születhet. Az 
április Közgyűlésre kerüljön összeállításra egy olyan konzultatív tanácsadó testület, amely 
segít abban, hogy ez a munka elkezdődjön, folytatódjon.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, mivel a 
szentjakabi városrészben rendkívül sok a kóbor kutya, hogy a Phillip Állatvédő Egyesület 
támogatását meg kellene emelni, hogy jobban el tudják látni a feladatot. A szentjakabi 
városrészben történt csatornázással kapcsolatban kérte, hogy a garanciális határidő lejárta 
előtt, ha a kivitelező kijavítja a hibákat, akkor azt szigorú ellenőrzés után vegye át a város. 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok megjegyezte, 2000-ben ígéretet kaptak arra, hogy Németh 
István néven egy hosszú távú stratégia készül a városfejlesztésről. Tudomása szerint ez a mai 
napig nem készült el. Támogatta, hogy készüljön hosszú távú stratégia, de akkor az valóban 
készüljön is el. 
 
Dér Tamás képviselő örömmel vette tudomásul az ipari parknak a bővítését, mivel ezek is új 
munkahelyeket fognak teremteni. Egyetértett azzal, hogy az induló beruházásokkal 
kapcsolatban a sorrendiség valóban lehet vita tárgya. Kérte a Képviselőtestületet, hogy 
kiemelten figyeljenek oda, hogy az intézményeket minél jobban fel tudják újítani és még 
lakhatóbbá, élhetőbbé tudják azokat tenni. A Sportcsarnok ez évben lesz 25 éves, ami szintén 
megérett a felújításra. A város a tanulmánytervet elkészítette, ami megtekinthető a 
Sportcsarnok bejáratánál, Dél-dunántúli legszebb sportcsarnoka lesz a kaposvári akkor, ha 
lesz rá pénzt. 
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Vajda Imréné képviselő üdvözölte, hogy az önkormányzat anyagi támogatást kíván nyújtani 
a méhnyakrák elleni védőoltás igénybevételéhez. Örömmel nyugtázta, hogy a vízminőség-
javítás és a szennyvízcsatornázás lassan befejeződik és a felszabaduló összegek másra 
fordíthatók majd. Megjegyezte, hogy a belváros valóban látványosabban fejlődik, de ezt 
elsősorban a vállalkozók fejlesztik. Szeretné, hogy ha a mintalakótelepek mintájára 
elindulnának a kisebb tömbbelsők fejlesztései is.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, a kaposváriak által soha nem látott költségvetés van a 
Képviselőtestület előtt. Órákat lehetne a célok megvalósításához szükséges eszközökről, 
arányokról vitatkozni, persze csak annak, aki az előterjesztőt megtisztelte azzal, hogy 
részeiben és összefüggéseiben megpróbálta feldolgozni a több mint 27 milliárd forint 
elköltését. Kiemelte az „Új munkahelyek” programot. A program ötezer új munkahelyet ígér, 
de véleménye szerint az Önkormányzatnak nem feladata a munkahely teremtése, de érdemi 
lehetősége sincs erre. Az Önkormányzatnak viszont óriási lehetősége van az alacsony, alig 60 
% feletti kaposvári foglalkoztatás szintjének emelésében. A 27 milliárdos költségvetés több 
mint a felét az Önkormányzat költi el (a másik fele bér jellegű kiadás). Megrendelőként jelen 
vannak a kaposvári gazdaság valamennyi területén. Elsősorban rajtuk múlik, hogy ezt a 
hatalmas összegű megrendelés többségét a kaposvári vállalkozók kapják. Ki kell használni a 
jogszabályok adta lehetőségeket, mert ha nem tudják megállítani a kaposvári vállalkozások 
évek óta romló versenyképességét, akkor kevesebb fővállalkozói munkához jutnak, kisebb 
lesz az árbevételük, alacsonyabb bérekkel kevesebb embert tudnak foglalkoztatni. Ebből 
következik, hogy az Önkormányzatnak is kevesebb lesz az iparűzési adóbevétele, illetve az 
SZJA bevétele. Kihangsúlyozta, hogy a tudásalapú kaposvári gazdaság fejlesztésének 
kulcskérdése az oktatás szerkezeti átalakításának folytatása, a gazdaság igényeihez való 
igazítása. Halaszthatatlan a középfokú oktatás átalakításának felgyorsítása. Kiemelte, az igen 
szavazata nem csak a költségvetésben található jelzésértékű változásoknak, hanem a további, 
remélt pozitív korrekcióknak is szól. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő megjegyezte, kibékíthetetlen ellentétet lát az igények és a 
lehetőségek között. A város lakossága különböző korosztályokból áll, nem csak munkaképes 
korosztály van, hanem vannak olyanok, akik már a munkaképességüket elvesztették és akik 
még nem tudnak dolgozni. Ezeknek az embereknek és főleg a fiataloknak az igényeire is 
gondolni kell. A fiatalok a jövőnk, nem mindegy, hogy a kaposvári fiatalok milyen társadalmi 
és politikai közegben szocializálódnak.  
 
Somogyvári Lajos képviselő hozzászólásában a lakókörzetét érintő problémákkal 
foglalkozott. Többek között kérte a Polgármester támogatását ahhoz, hogy a Kinizsi 
lakótelepen kerüljön kialakításra egy új játszótér. 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok kihangsúlyozta, hogy az EU támogatások nagy része nem jut el 
a helyére, késnek a nagy pályázatok. Kaposváron, ahol nincs támogatás, hitelből elindulnak a 
beruházások. Balgaságnak tartotta a Kormány alapvetői hibáit az önkormányzat tagjain 
számon kérni, mert mindarról, amiről Kováts Imre képviselő beszélt, nem helyi szinten, 
hanem a parlament falai között és kormányzati szinten kellene megoldani. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. 
Zárszavában elmondta, számára nem az a legfontosabb, hogy a Kormány milyen pártállású, 
hanem, az hogy jó döntéseket hoz-e. A jelenlegi országirányítással az a baja, hogy rossz 
döntéseket hoz. Fontos várospolitikai célnak tartja, hogy ha a Kormány elvesz az emberektől, 
akkor az Önkormányzat a saját erőforrásait figyelembe véve adjon vissza ebből.  
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Kifogásolta, hogy a képviselők részéről egy szó kritika sem hangzott el arról, hogy nem 
értenek egyet azzal, hogy az állami támogatások 2008-ban több mint félmilliárd forinttal 
kevesebbek Kaposváron, mint ami 2007-ben volt. 
A hozzászólásokra reagálva elmondta, eddig is vásároltak az iskolásoknak és a 60 év 
felettieknek nyugdíjas bérleteket. Eddig ez a Polgármester méltányossági jogkörébe tartozott, 
ezt követően pedig szociális rendeletbe kívánják leszabályozni. 
A költségvetésben 2.700 eFt szerepel a judo szakosztály támogatására. 
Arra kérte Pintér Lóránd képviselőt, hogy a 67-es útra koncentráljon, mert stratégiai 
fontosságú az infrastruktúra fejlesztése a Dél-dunántúli Régiónak. 
Az új munkahelyekkel kapcsolatban elmondta, ötezer új munkahelyről beszélt a lakossági 
fórumokon. Ebből háromezer Taszáron a logisztikai központ kialakításával jön létre, kettőezer 
a városban. A háromezer taszári munkahelyet 2006. tavaszán Kolber István államtitkár 
jelentette be. Az állami tulajdonban levő taszári repülőtér újraindításával a Dél-dunántúli 
Régió egészét érintve egy logisztikai központ alakul ki kargo bázisokkal, ami háromezer új 
munkahely létesítését is jelenti egyben.  
Egyetértett Kováts Imre képviselővel abban, hogy a mindenkori kormányoknak van 
lehetősége a gazdaság élénkítésére. A Kormánytól azt várja, ami a feladata, hogy építsen 
gyorsforgalmi utat, teremtse meg Taszáron a háromezer új munkahelyet, korszerűsítse a 
vasutat. Ma az infrastruktúra mindenhol meghatározó. A Dél-dunántúl pedig elzárt térség. 
Intézményelújítási program: Felmérik az intézményeket és ott fognak energiatakarékossági 
beruházásokat végrehajtani, amely a legnagyobb megtakarítást hozza a legrövidebb időn 
belül. Bízott abban, hogy lesz olyan támogatási rendszer, amely a megyeszékhelynek is 
megfelel, ami lehetővé teszi az intézmény-felújítást. 
Kedvezőnek ítélte, hogy sportberuházásokra is telik ebben az évben. 
Külön megköszönte azon képviselők hozzászólásait, akik észrevették és látták a 
költségvetésben azt, hogy alapvetően a várospolitika két irány között választhatott. Az egyik 
irány az, hogy ebben az országban recesszió van. A másik út az, hogy nem fogadja el a 
recessziót, nem fogadja el a nélkülözést, hanem előre megy. Ez a törekvés jellemzi ezt a 
költségvetést is. 
Jelentős akadálymentesítési program indítása szerepel az anyagban. 
Ebben az évben megépül a donneri körforgalom, a tervezése folyamatban van és amennyiben 
a Közgyűlés jóváhagyja, kiírják a pályázatot. 
Bírósági ítélettől függ a Nyár utca sarkán lévő romos épületnek a sorsa. Egyetértett a 
rehabilitációs programokkal. 
A hitelkeretek azért kerülnek megnyitásra, hogy bérlakások épülhessenek, és el tudják indítani 
az útfelújításokat, el tudják kezdeni az intézmények felújítását, mivel ezekre nem kapnak 
állami támogatást. 
Ha a keleti ipari park bővítésére nem nyernek támogatást, akkor is rá fognak költeni 600 
millió forintot. 
Kereskedelem: A multik nem Önkormányzati területekre jönnek. A kereskedelemnek egy 
jelentősége van, munkahelyeket teremt. A probléma ezzel csak az, hogy keveset fizetnek az 
ott dolgozóknak.  
Véleménye szerint nem bizottságokat kell létrehozni, hanem cselekedni kell. Cselekedni kell 
abban, hogy legyen gyorsforgalmi út, repülőtér és korszerű vasút.  
Sok panaszt, de dicséretet is hall a Phillip Állatvédő Egyesület tevékenységét illetően. 
Megpróbálták civil szervezetnek kiadni ezt a munkát, hogy nem tudja kellő hatékonysággal 
ellátni a feladatát. Ebből nem az következik, hogy el kell tőlük venni, hanem, hogy őket 
megerősítve, az ő munkavégzésük keretén belül hatékonyabb legyen az a tevékenység, amit 
folytatnak.  
A Sportcsarnok felújítása akkor fog megtörténni, hogy ha lesz rá pályázati kiírás.  
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Egyetértett Vajda Imréné képviselő hozzászólásával. 
4,3 milliárd értékű munkát adtak ki 2007-ben, ebből 3,1 milliárd forint értékű munkát a 
kaposváriak, 1,2 milliárd forint értékű munkát pedig a nem kaposváriak nyertek el. A panel-
felújítási munkákat azért csak kaposváriak végezték, mert egyetértenek azzal a stratégiai 
céllal, hogy az Önkormányzatnak is segítenie kell abban, hogy stabilak legyenek és a cégek 
erősödjenek meg, mert különben nem tudnak pályázni a kötelező jelleggel kiírt pályázatokra.  
Játszóterek: Kérte, hogy a Városgondnokságnál jelezze mindenki ezirányú igényét. 
Zárógondolatként elmondta, országot építenek saját városukban azért, hogy amit nem látnak 
az országban és amit helyesnek tartanak, azt saját maguk megcsinálják. Ehhez kérte a 
Képviselőtestület támogatását. 

Szavazás eredménye 
 

#: 32   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosító határozati javaslat 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 

Szavazás eredménye 
 

#: 33   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a „Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
kialakítása a Baross Gábor Kollégium épületében” címzett támogatás fel nem használt 
217.381.026,-Ft lemondásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 34   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Paksi Lajos képviselő intézmény-felújítási programmal kapcsolatos 
határozati javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 38.47 35.71 
Nem 12 46.15 42.86 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 35   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok határozati javaslatának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 1 3.85 3.57 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 36   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság módosításával 
az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 37   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat és a Toponári 
Településrészi Önkormányzat módosító javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 53.85 50.00 
Nem 8 30.77 28.57 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 38   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosító javaslatának 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 39   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület arról a határozati javaslatról, hogy a Pécsi utcai járda legalább egyik 
oldalának a felújítása elkezdődjön 2008-ban az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 40   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 76.92 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 6 23.08 21.43 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
3/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részére 2008. évben a helyi 
tömegközlekedés működtetéséhez 47.783 e Ft összegű, saját forrásból származó vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít, amely a helyi önkormányzati 
költségvetésbe beépítésre került.  
A Közgyűlés a helyi közlekedést 2008. január 01. - december 31. folyamatosan 
fenntartja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
Határidő:              2008. április 30. (a pályázat benyújtására) illetve 
                             2008. december 31. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2008. áprilisi ülésén megtárgyalja a Kaposvári 

Tömegközlekedési Zrt. járműparkjának korszerűsítési programjáról szóló 
előterjesztést.  
 
Felelős:                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                             Csapó József vezérigazgató 
Határidő:              2008. március 10. 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy amennyiben a művészeti képzés működtetési 

költségeire pályázat nyújtható be, úgy az elnyert támogatás összegével a művészeti 
intézmények támogatását mérsékli, figyelemmel a költségvetési rendeletben biztosított 
többlettámogatásokra.  
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Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Stickel Péter igazgató 
                             Sári László igazgató 
                             Molnár György igazgató 
Határidő:              2008. május 31. 
 

4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Uszoda és Gyógyfürdő 2007. évi 
pénzmaradványa terhére az élményfürdő területén épített termálmedencét 
vízforgatóval lássa el.  

 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 

                                         Frank József fürdővezető 
            Határidő:              2008. május 31. 
 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2008. április ülésén megtárgyalja a parkoló 
ellenőrök érdekeltségi rendszerének bevezetéséről szóló előterjesztést.  
 
Felelős:                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:    Hartner Rudolf városgondnokság vezetője 
Határidő:              2008. március 10. 

 
6. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2007. december 31-ig képződött, illetve 2008. 

évre tervezett kötelezően felhasználandó 13.625 e Ft összegű bevételéből 12.625 e Ft- 
ot a városi szenny-vízcsatornázási program önerejére használ fel. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
Határidő:              2008. december 31. 

 
7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy júniusi ülésén megtárgyalja az adóügyi dolgozók 

érdekeltségi rendszerének átalakításáról szóló előterjesztést. 
 
Felelős:                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:              2008. május 10. 

 
8. A Közgyűlés  úgy határozott, hogy pályázatokat nyújt be a DDOP-2007-5.1.3/C 

kódszámú, „A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat 
települések belterületét érintő átkelési szakaszain” című  pályázatra, a következő 
beruházások támogatására: 

I.Pályázat: 
• Autóbusz öbölpár építése a 67.sz. orsz.II. rendű főút 45+295-45+358, és a 45+095-

45+388 km szelvényei között 
      A projekt megvalósításának becsült költsége: 26 millió Ft 
      Szükséges önrész: 15%: 3,9 millió Ft 
610. sz. főút csomópontjaiban  
• Kisgáti csomópont jelzőberendezés kiviteli terv korszerűségi felülvizsgálata 
      A projekt megvalósításának becsült költsége: 28 millió Ft 
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      Szükséges önrész: 15%: 4,2 millió Ft 
• Szent Imre utcai csomópontba  jelzőlámpa telepítése,  
      A projekt megvalósításának becsült költsége: 20 millió Ft 
      
      Szükséges önrész: 15%: 3,0 millió Ft 
 
• Kossuth Lajos utcai csomópontba jelzőlámpa telepítése  
      A projekt megvalósításának becsült költsége: 20 millió Ft 
      Szükséges önrész: 15%: 3,0 millió Ft 
• Mátyás Király utcai csomópontba jelzőlámpa telepítés  
      A projekt megvalósításának becsült költsége: 28 millió Ft 
      Szükséges önrész: 15%: 4,2 millió Ft 

II. pályázat: 
• A 67. sz. főút Kaposvár, Donneri felüljáró belváros felöli oldalán levő  Ny-i rámpa Áchim 

A. utcai csatlakozásánál lévő csomópont, ill. jelzőlámpa áttervezése oly módon, hogy a 
jelenlegi jobb szélső sávból balra a vasútállomás felé és jobbra a Vásártéri útra egyaránt ki 
lehessen kanyarodni. E csomóponttal összehangoltan működő keleti rámpánál lévő a 
Petőfi téri és a Dózsa Gy. u.-i jelzőlámpák korszerűsítési terveinek elkészítése.  

      A projekt megvalósításának becsült költsége: 32 millió Ft 
      Szükséges önrész: 15%: 4,8 millió Ft 

A pályázatok benyújtásához szükséges önerőt a Közgyűlés a költségvetés 
céltartalékában az önkormányzati pályázatok önerejére elkülönített keret terhére 
biztosítja.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester, hogy a tervek, árazott 
költségvetések elkészülte után a pályázott munkák bekerülési költségét és a szükséges 
önerők összegét pontosítsa.  
 

            Felelős:                Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:    Bajzik Imre műszaki igazgató 
                                         Sári László pályázati igazgató 
                                         Molnár György gazdasági igazgató  
            Határidő:              2008. április 02. (a pályázat benyújtására) 
 

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2008. áprilisi ülésén megtárgyalja az 
önkormányzati tulajdonú gazdaságfejlesztési társaság létrehozásáról szóló 
előterjesztést. 
 

            Felelős:                Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Határidő:              2008. március 10. 
 

10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2008. április ülésén megtárgyalja a városi térfigyelő 
rendszer hatékonyabb működtetésének lehetőségéről szóló előterjesztést. 

              
           Felelős:                Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
           Határidő:              2008. március 10. 
 

11.  A Közgyűlés a Kaposvár Jégcsarnok Kft. illetékfizetési kötelezettségének a 
lízingdíjba történő beépítéséről szóló tájékoztató tudomásul vette. 
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           Felelős:                Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
           Határidő:              azonnal 
 

12. A Közgyűlés a Polgármester a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti 
gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

            Felelős:                Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Határidő:              azonnal 
 

13. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a TISZK Kht. részére  a HEFOP 3.2.2. programhoz 
biztosított támogatás 20 %-a elszámolásának időtartamára legfeljebb 111 millió Ft 
kölcsönt biztosít 2008. szeptember 30-ig, illetve a támogatás Kht. számlájára történő 
beérkezésének időpontjáig. A Közgyűlés a partner önkormányzatokat terhelő 
kölcsönnyújtást a kamatköltségek megtérítése mellett vállalja. 

           Felelős:                Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                                        Horváth Zoltán ügyvezető 
           Határidő:              2008. szeptember 30. 
 

14. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Sávház rekonstrukciója kapcsán 2008. évben 
készüljön el az épület pályázati anyaga – különös tekintettel a már elkészült és az 
épület teljes körű felújítását vizsgáló tanulmánytervre – oly módon, hogy a pályázat 
benyújtható legyen a központi költségvetés biztosította támogatás elnyerésére. 

 
           Felelős:                Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:    Molnár György igazgató 
           Határidő:              2008. október 29. 

 
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola és Gimnázium kialakítása a Baross Gábor Kollégium épületében” címzett 
támogatással megvalósult beruházáshoz a 2004. évi XLII. Törvény 1. számú melléklet 
37-es sorszám alatt jóváhagyott 1.911.900 e Ft címzett támogatásból fel nem használt 
217.381.026 Ft azaz Kettőszáztizenhétmillió-háromszáznyolcvanegyezer-huszonhat 
forintról lemond. 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 

           Közreműködik:    Molnár György igazgató 
           Határidő:              2008. március 10. 
 

16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy készüljön egy átfogó, komplex gazdaságfejlesztési 
és foglalkoztatási stratégia. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 

           Közreműködik:    Molnár György igazgató 
           Határidő:              2008. október 29. 
 

17. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2008. április 24-ei közgyűlésre kerüljön 
felállításra egy olyan konzultatív,  tanácsadó testületet, amely segít abban, hogy az 
átfogó gazdaságfejlesztési stratégia elkészüljön. 
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Felelős:                Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:    Molnár György igazgató 
           Határidő:              2008. március 19. 

 
18.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert tegyen 

lépéseket arra vonatkozóan, hogy a Pécsi utcában a járda felújítása legalább az egyik 
oldalon a 2008. év folyamán megkezdődjön. 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 

           Közreműködik:    Molnár György igazgató 
           Határidő:              2008. október 29. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 41   Száma: 08.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69.23 64.29 
Nem 5 19.23 17.86 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 2/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés az SZMSZ módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő az alábbi kérdéseket tette fel: Zárt ülési előterjesztések szakasz: a zárt 
ülési anyagok megismerésére és kezelésére csak a hatáskörrel rendelkező bizottság tagjai 
jogosultak. Ez azt jelenti, hogy mint a titoktartásra felesküdött képviselő – aki nem tagja a 
bizottságnak – a zárt üléseken nem vehet részt és az előterjesztést sem olvashatja el? 
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Közgyűlési jegyzőkönyv közzététele szakasz: „A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – 
betekinthetnek a Képviselőtestület előterjesztéseibe és jegyzőkönyvébe.” …” Külön törvény 
szerint közérdekű adat és közérdekből nyilvános adatok megismerésének lehetőségét zárt ülés 
tartása esetén is biztosítani kell.” Tehát az állampolgárok is betekinthetnek a zárt ülés 
jegyzőkönyvébe. Indokolt – a félreértések elkerülése érdekében – a második mondatot 
kiegészíteni az első mondatban szereplő „választópolgárok” szóval? Az előző fejezethez 
kapcsolódva, a nem bizottsági tag képviselő ebben az összefüggésben állampolgárnak 
tekintendő? Hatósági ügyintézés: 62 település hatósági ügyeinek intézését is ellátja a jövőben 
a hivatal. Tudomása szerint ezek többsége illetékköteles. Ez mekkora évi többletbevételt 
jelenthet? 
 
Zsoldos Róbert képviselő megkérdezte, van-e lehetőség arra, hogy a közgyűlési 
jegyzőkönyvhöz a képviselők, illetve a választópolgárok hozzáférhessenek elektronikus úton 
is? 
 
Szita Károly polgármester Zsoldos Róbert képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 
rendelet erről szól. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Kováts Imre kérdéseire az alábbi válaszokat adta: 
Megjelent egy ombudsmani állásfoglalás, ami arról szól, amit az előterjesztés is tartalmaz, 
hogy a bizottsági zárt ülésen csak azok vehetnek részt, akik az adott bizottság tagjai és a 
dokumentumokba is csak azok tekinthetnek be. Az Önkormányzati Törvény kimondja, hogy a 
zárt ülésen hozott döntést is nyilvánosan ki kell hirdetni.  
Az eljárási illeték teljes egészében állami bevétel. 
 
Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kérdésekre adott válaszát azzal 
egészítette ki, hogy ő maga nem ért egyet az ombudsmani állásfoglalással.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok megjegyezte, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság ülésén nem volt erről az előterjesztésről vita. Egyetértett a Polgármester által 
elmondottakkal.  
 
Kováts Imre képviselő szerint ez a fajta szabályozás elvi kérdés volt, nem pedig gyakorlati, 
mert az ombudsman állásfoglalása nem életszerű, már csak azért sem, mert a képviselő 
minden gond nélkül megszerezheti a tilalmazott előterjesztést.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megjegyezte, hogy a  sportpályák használatának a rendjéről is szó 
van az anyagban, ahol arról intézkednek, hogy a sportpályák használatával kapcsolatban a 
Sportbizottság javaslatát fogadják el. A Sportbizottság részéről megköszönte a bizalmat és 
figyelembe fogják venni az intézmények vezetőinek a véleményét is.  
 
Kováts Imre képviselő javasolta, éljen az Önkormányzat felterjesztéssel a Kormány felé, 
hogy az eljárási illetéket szabályozza megosztott bevételként. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, az Önkormányzati Törvény azon 
rendelkezése, amelyik azt mondja, hogy a képviselő részt vehet bármelyik bizottság ülésén 
tanácskozási joggal ez erősebb, mint egy ombudsmani állásfoglalás. Nem lehet elmenni 
mellette szó nélkül és kérni kell, hogy a Kormány tisztázza és rakja helyre ezt a kérdést. A 
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határozati javaslat 1. pontja is arról szól, amit Kováts Imre képviselő javaslatként 
megfogalmazott, amit bármikor ki lehet egészíteni. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 42   Száma: 08.02.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 12:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Kováts Imre képviselő javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 43   Száma: 08.02.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 12:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
4/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város felterjesztéssel fordul a Kormányhoz, hogy a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatalhoz került 62 település építéshatósági ügyintézésének 
valamennyi költségét a központi költségvetés biztosítsa. Ide értve az irodahelyiség 
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kialakításának és berendezésének költségeit, például oly módon, hogy az eljárási 
illeték meghatározott része a többletkiadások fedezetére az önkormányzatoknál 
maradjon. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2008. március 20. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 3 építéshatósági ügyintéző számítógép-
állomásának beszerzésére 831 ezer Ft-ot különít el, amelynek fedezetét az 
önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. március 1. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 244/2006. (VII. 20.) önkormányzati 
határozatának határidejét 2010. december 31-ig meghosszabbítja és a Panel Programra 
rendelkezésre álló létszám továbbfoglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezetet 
költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. március 1. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Sportbizottság 
javaslata alapján dönt az „Év Utánpótláskorú Sportolója”, valamint az „Év 
Diáksportolója” elismerések odaítéléséről. A Közgyűlés felkéri a Sportbizottságot, 
hogy az elismerések odaítéléséről szóló szabályzatát ennek megfelelően módosítsa. 

 
Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködő: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2008. december 4. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 44   Száma: 08.02.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 12:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 3/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok kiemelte, a rendeletmódosítás célja többek között a rászorulók 
segítése.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 45   Száma: 08.02.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 12:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 4/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.210) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy féléven belül 
másodszor kerül módosításra ez a rendelet. Az előterjesztés a Liget Otthon térítési díjait 
tartalmazza, valamint, hogy a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés kapcsán kikerülnek 
bizonyos szolgáltatások a rendeleti szabályozási körből. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, mi az oka annak, hogy egy év alatt megduplázódott, 10 
főről 20 főre emelkedett a demens gondozottak száma? Az előterjesztésben megállapított 
intézményi díj azt „eredményezi”, hogy az alacsonyabb jövedelmű ellátottak hozzátartozóit 
kötelezi a hivatal az intézményi és a személyi térítési díj közötti különbség megfizetésére, 
vagy másképpen, kötelezi a hozzátartozót az ellátott által meg nem fizetett személyi térítési 
díj-rész megfizetésére. Akiknek a nyugdíja 71.550,-Ft-nál kisebb, miután a 71.500,-Ft 80 %-a 
a megállapított intézményi díjjal azonos, azaz 57.240,-Ft. Ez kb. 20 főt érint. Ebből két kérdés 
adódik. Az egyik: A 40 fő magasabb jövedelmű esetében hogyan érvényesülhet az a 
követelmény, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb részt vállaljanak 
szociális ellátásuk költségeiből? Pl. a 165 ezer forint nyugdíjjal rendelkező ugyanazt az 
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összeget fizeti, mint akinek 71.550,-Ft. a nyugdíja. A másik: A szociális törvényben, illetve a 
végrehajtást szabályozó kormányrendeletben hol található az a rendelkezés, mely szerint az 
ellátott által fizetett személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közti különbséget az 
otthonban lakó ellátott hozzátartozójának meg kell fizetnie (másképpen a hozzátartozónak 
meg kell fizetnie személyi térítési díj azon részét, melyet az ellátott nem tudott megfizetni)? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a személyi térítési díjak fizetésére vonatkozó 
változásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, itt arról van szó, hogyan lehet 
differenciálni a jövedelmek arányában és a vagyoni helyzet alapján is, ezért eltérő személyi 
térítési díjakat lehet megállapítani. A hozzátartozók különbözet, tehát a személy és az 
intézményi térítési díj közti különbözet megfizetésével kapcsolatos kérdésre elmondta, egy 
korábbi előterjesztésben már jelezték, hogy ott, ahol ez komoly terhet jelent a családoknak, a 
hozzátartozóknak, ott a szociális ellátó rendszerből segíteni tudnak. 
 
Dr. Vörös Gyula igazgató válaszában elmondta, hogy a demencia egy ténykérdés, amit 
pszichiáter szakértő, illetve a demencia központ igazságügyi szakértő orvosai állapítják meg. 
Előre nem lehet tudni, hogy ki, mikor válik demensé. Az más kérdés, hogy a normatíva 
valóban összefügg azzal a normatíva mértékkel, hogy ki az aki demens, utánuk magasabb 
összegű normatíva jár. Tehát ennek az új finanszírozási szabályok függvényében jelentősége 
van.  
Intézmény térítési díj, személyi térítési díj: a rendelet nem tartalmazza követelményként, hogy 
a magasabb jövedelmű többet fizet. Ez a rendeletből következik, hiszen van benne egy 
százalékos kulcs, ami adja azt, hogy ha valakinek magasabb a jövedelme, akkor ugyanaz a 
százalék magasabb értéket képvisel, tehát valóban benne van a rendeletben, ha így direktben 
nem is fogalmazza meg.  
Hol van a rendelkezés a törvényben? Tavaly kötelezték a hozzátartozókat az intézményi 
térítési díj és az annál alacsonyabb személyi térítési díj különbségének a megfizetésére. A 
törvényben ez a rendelkezés 114. §-tól indult a 117. § (3) bekezdése szabályozta ezt és a 
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletnek a 18. §-a szabályozta ezt a kérdést.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő Kérte a hozzászólási idejének két perccel történő meghosszabbítását. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 46   Száma: 08.02.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 12:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Kováts Imre képviselő számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 77.27 60.72 
Nem 2 9.09 7.14 
Tartózkodik 3 13.64 10.71 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 4   14.29 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
5/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása során Kováts Imre 
képviselő számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a rendeletmódosítással való problémát kellene 
megoldani. A rendeletmódosítás egy téves törvényi értelmezésen alapul. Állítása szerint sem a 
szociális törvény, sem a végrehajtására szolgáló kormányrendelet nem kötelezi a fenntartót 
arra, hogy az eltartott hozzátartozójával megfizettesse a személyi térítési díj és az intézményi 
térítési díj közötti különbséget. Az tény kérdése, hogy ebből a feltételezésből kiindulva a 
71.550,-Ft nyugdíjnál alacsonyabbal rendelkező nem tudja kifizetni az intézményi térítési díj 
teljes összegét a nyugdíjából, ezért az alacsony nyugdíjasokat érinti az a kötelezettség, ami 
téves jogértelmezésen alapul, hogy meg kell fizetni a hozzátartozójának a különbséget. 
Az elmúlt év júniusi rendeletmódosítással rajta kívül mindenki egyetértett. Kritikai észrevételt 
rajta kívül senki nem tett. A végiggondolatlan és az ellátottak többsége számára méltánytalan 
helyzetet teremtő rendeletmódosítás, valamint a téves jogértelmezésen alapuló hivatali 
végrehajtás okkal keltett felháborodást. A helyi médiában nemre, beosztásra, közéleti rangra 
való tekintet nélkül – szakmai felkészületlenségen alapuló – nyilatkozatok tömege jelent meg. 
Ezt követően újból módosításra került a rendelet, amely az idős emberek számára 
méltányosabb kötelezettségeket állapított meg annak ellenére, hogy az alapvető tévedést nem 
vizsgálták felül. A Közgyűlés úgy döntött, hogy felterjesztéssel él a Kormány felé. A 
Kormány teljesítette a kérést, azaz az önkormányzat az intézményi térítési díjat a jogszabály 
szerint számítottnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A mostani rendeletmódosítás 
ugyanolyan végiggondolatlan, mint a tavaly júniusi. Ugyanis a rendelet kizárólag az 
alacsonyabb jövedelműeket, illetve azok – vélhetően szintén alacsony jövedelemmel 
rendelkező – hozzátartozóikat hozza hátrányos helyzetbe. Ugyanakkor nem érvényesül az a 
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követelmény, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb részt vállaljanak 
szociális ellátásuk költségeiből. Ez a helyzet teljesen ellentétes a törvény betűjével és 
szellemével. Véleménye szerint ennek oka a hivatal és az igazgató téves jogértelmezése. A 
méltatlan helyzetnek egyetlen megoldása létezik: az előterjesztőnek azt kellene mondania, 
hogy tévedtek. A téves jogértelmezés elismerése szükséges annak érdekében, hogy az 
ellátásban mindhárom érintett, önkormányzat, állam, így a különböző szociális háttérrel 
rendelkező idős ember érdekeit is kifejező rendeletet fogadjon el a Képviselőtestület.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy a rendelet az ellátottak szempontjából 
a fizetendő térítési díjak vonatkozásában megnyugtató helyzetet hozna ahhoz képest, ami a 
tavaly júniusi változás után kialakult. A módosításra azért kerül sor, mert az önkormányzatok 
jelezték, hogy nem jó így a szabályozás. Nem véletlenül hozták minden esetben a 
költségvetési vonzatát a változásoknak. Ennek a normatíva igénybevétele, lehívhatósága 
szempontjából vannak következményei. Egy olyan intézményt kell működtetni, amelyik 
költségvetési szempontból a lehető legoptimálisabban fenntartható, másodsorban pedig olyan 
térítési díjakkal és olyan szolgáltatásokkal, amelyek arányba vannak, elviselhetők a bennlakók 
számára és amelyek megkönnyítik az életüket és megfelelő módon jutnak egészségügyi és 
egyéb szolgáltatásokhoz. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 47   Száma: 08.02.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 13:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.16 67.86 
Nem 1 4.17 3.57 
Tartózkodik 4 16.67 14.29 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 5/2008.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----6. Előterjesztés a szabálysértésekről szóló – többször módosított – 33/2005.(VI.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztés. A 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendeletmódosítás 1. §-ának és 2. §-ának 
elfogadását nem támogatta, 3. §-ának elfogadását támogatta. Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság a rendeletmódosítás 3. §-ának elfogadását támogatta, 
a rendelettervezetet egyéb tekintetben átdolgozásra javasolta. 
Kérte a Képviselőtestületet, hogy támogassa a rendeletmódosítás elfogadását. 
 

-----Kérdések----- 
 
Vajda Imréné képviselő arra volt kíváncsi, hogy a rendelettervezet tartalmaz-e olyan 
városoktól átvett tapasztalatot, ahol már megalkották a dohányzásellenes rendeletet? 
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő közterületek 
környékén hogy lehet majd dohányozni? Az intézmény belseje a három méteres körzeten 
kívül van, hogy kell ezt értelmezni, 
 
Somogyvári Lajos képviselő megkérdezte, hogy ha megtiltják az oktatási intézmények 
közelében a dohányzást, akkor az ott dolgozók hol tudnak majd dohányozni?  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, más városoktól – Dombóvár, 
Szekszárd - is vettek át módszereket és tapasztalatokat.  
A tervezett rendelet tartalmazza, hogy a felsorolt közterületeken a dohányzásra kijelölt hely 
jelzésű tábla három méteres körzetén kívül történő dohányzás a szabálysértés esete. 
Véleménye szerint ez nem olyan szabály, amely jogkövető magatartás lényegét érintően 
betarthatatlan lenne.  
Intézményen belül senki sem dohányozhat, tehát onnan ki kell vinni. A kijelölt helyeket úgy 
kell kialakítani, hogy az az intézményi dolgozók dohányzásra kijelölt helye és az 
önkormányzat által kijelölt helyek egybeessenek. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester megjegyezte, minden rendelet annyit ér, amennyit be is tudnak 
vele tartatni. Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy fogadja el a rendelettervezetet, mert egy 
rendeletnek is olyan jelentősége is van, hogy szándékot mutat.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
azért nem támogatta a rendeletmódosítás 1. §-ának és 2. §-ának az elfogadását, mert nem 
látták a betartatás feltételeit. 
 
Szita Károly polgármester kiemelte, egy rendelet nem csak a betartatásról szól, hanem egy 
rendelet arra is mutat, hogy mit kell betartani. 
 
Csizi László képviselő megjegyezte, hogy a rendelettervezet dohányzásra vonatkozó részét 
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nem támogatják. 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő üdvözölte a rendelettervezetet. Reméli, hogy nem 
csak elvárják, hanem a képviselők is, akik erről döntést hoznak példával fognak szolgálni. 
  
Borhi Zsombor tanácsnok a dohányzás szabályozásával egyetértett, viszont a 
macskaetetéses résszel vannak fenntartásai. Ha megtiltják, hogy etessék a macskákat, akkor a 
macskák majd a kukákból és a konténerekből fogják előrángatni a szemetet. Javasolta, 
amennyiben megszületik a rendelet, akkor a bírságokból a kóbor állatok ivartalanítását 
kellene megoldani, mert az elejét venné a további szaporodásuknak.  
 
Torma János tanácsnok szerint ez a rendelet betarthatatlan. 
 
Pintér Lóránd képviselő megjegyezte, a macskák több betegséget terjesztenek, mint 
bármelyik más állat. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, minden hónapban tucatjával 
bírságolnak meg személyeket, akik eldobálják a csikkeket. Más városok tapasztalatai alapján 
vették át a jogi szabályozásra vonatkozó megoldást. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 48   Száma: 08.02.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 13:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 58.33 50.01 
Nem 3 12.50 10.71 
Tartózkodik 7 29.17 25.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 6/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét a szabálysértésekről szóló - többször módosított - 
33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 49   Száma: 08.02.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 13:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosításról, mely a dohányzásra való szabályozást 
tartalmazza az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 72.00 64.29 
Nem 2 8.00 7.14 
Tartózkodik 5 20.00 17.86 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 50   Száma: 08.02.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 13:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosításról, mely a kóbor macskák etetésére vonatkozó 
szabályozást tartalmazza az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 52.00 46.43 
Nem 5 20.00 17.86 
Tartózkodik 7 28.00 25.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 51   Száma: 08.02.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 13:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosításról, mely a helyszíni bírságokat tartalmazza az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 76.00 67.86 
Nem 2 8.00 7.14 
Tartózkodik 4 16.00 14.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

-----7. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású szakképző intézményekben a duális 
képzés rendszerének felülvizsgálatáról, valamint a szakmai képzési párhuzamosság 

megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Ponikfor Zoltánt, az Építőipari, Faipari Szakképző 
Iskola igazgatóját, Horváth Miklóst, az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola igazgatóját 
és Kurucz Jánost, a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési referensét.  
Röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a tanulószerződések hány százaléka folytatódik 
munkaviszonnyal? Milyen intézkedések lesznek a túlképzés megakadályozása érdekében? 
 
Kurucz János szakképzési referens az első kérdésre azt a választ adta, hogy a 
tanulószerződések alakulását és a tanulószerződéses tanulók munkába állását a Kamara 
folyamatosan vizsgálja körülbelül három évre visszamenőleg. A tanulószerződéses 
tanulóknak körülbelül a 30 %-a azon a munkahelyen dolgozik, ahol a tanulószerződéses idejét 
töltötte. Körülbelül 20 %-a az, akik a szakmájukban, de más vállalkozásnál dolgozik. Tehát 
körülbelül 50 %-a helyezkedik el azoknak, akiknek tanulószerződésük van.  
 
Stickel Péter igazgató a második kérdésre válaszolva elmondta, a Munkaügyi Központ által 
megadott adatok utalnak arra, hogy bizonyos területeken túlképzések vannak. Intézményi 
oldalról kapott információk szerint ezek a gyerekek is egyrészt átképzéssel megtalálják a 
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helyüket az adott szakmacsoportban, főleg a szezonális munkáknál.  
 
Szita Károly polgármester megjegyezte, a tanulólétszám is csökkenni fog bizonyos szakmai 
csoportok tekintetében a meghozott intézkedéseik kapcsán a szakközépiskolák egy részében.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Svajda József képviselő megjegyezte, szeptember 1-től megváltozott a törvénynek néhány 
cikkelye.  Január 1-től újjáalakultak a regionális fejlesztési és képzési bizottságok, társelnöki 
és elnöki rendszerben fognak dolgozni. A régióban alapos felmérés kezdődik el, hogy milyen 
ágazatokra, milyen munkaerő-szükséglet kell majd. Száz stratégiai helyen végzik el a 
munkavállalói és a kamarai képviseletekkel a vizsgálatokat. Ezek a testületek jelentősen hatni 
fognak arra, hogy milyen szakmákat referáljanak a közeljövőben. Ő maga régóta benne van 
ebben a bizottságban, szívesen képviseli a város ügyeit. Kérte a Polgármestert, hogy jelöljön 
ki valakit, akivel tartani tudják a kapcsolatot ezekben a dolgokban. 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, már vagy tíz éve tudják, hogy gond van a szakmai képzés 
szerkezetével, az intézmények képzési szerkezete és a gazdaság igényei között nincs 
összhang. A hivatali szakapparátus ez irányú tájékozottságát a 2005-ös TINTA tanulmány is 
bizonyította. 2007. februárjában a Képviselőtestület intézkedési terv készítésére utasította az 
intézmények igazgatóit a szakmai képzésben meglévő párhuzamosságok megszüntetésére, 
egyes képzési szakok megszüntetésére. A Közgyűlés arra is utasította az intézmény vezetőket, 
hogy készítsenek intézkedési tervet az iskolai szervezésű gyakorlati képzés mértékének 
csökkentésére, valamint - együttműködve a Kamarával és a gazdálkodó szervezetekkel - 
készítsenek intézkedési tervet a duális képzés bővítésére. Miközben érdeklődve kereste az 
intézkedési  terveket, még a harmadik oldalon is csak a helyzetelemzésről, korábbról jól 
ismert javaslatokról olvasott és arról, hogy mindenki, különösen az Önkormányzat milyen jól 
látja a helyzetet, milyen reális a törekvése. Szerinte a határozati javaslat lényegében 
megismétli az egy évvel ezelőtti feladatokat.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 52   Száma: 08.02.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Kováts Imre képviselő részére további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 83.34 71.44 
Nem 2 8.33 7.14 
Tartózkodik 2 8.33 7.14 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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6/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzati fenntartású 
szakképző intézményekben a duális képzés rendszerének felülvizsgálatáról, valamint a 
szakmai képzési párhuzamosság megszüntetéséről szóló előterjesztés tárgyalása során Kováts 
Imre képviselő számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
  
 
Kováts Imre képviselő hozzászólását folytatva elmondta, hogy az előterjesztés tárgyalja a 
csöves szakmák oktatásának az áttelepítésével kapcsolatos anyagrészt. Nagy megnyugvással 
olvasta, hogy az előterjesztés semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy a Képviselőtestület jól 
ítélte meg a helyzetet, amikor 2007. tavaszán döntött erről. Igaz, hogy a végrehajtás 
határidejét – eredetileg – a 2007/2008-as tanévkezdésben határozta meg. De legalább ez a 
feladat sínen van, még ha a végrehajtás egy évet késik is. 
 
Paksi Lajos képviselő támogatta a határozati javaslat elfogadását. Megjegyezte, hogy a 
szakképzés változását az ipari változások generálják. A szakképzés pedig intézményesült 
rendszerében évtizedek óta alig változott struktúrájában működik.  
 
Pintér Attila tanácsnok szerint, ha készül átfogó gazdaságfejlesztési foglalkoztatási 
stratégia, akkor elébe tudnak menni annak, hogy milyen igényeket kell majd kiszolgálni. 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok véleménye szerint ezt az előterjesztést a kényszer is szüli. Ez az 
anyag egy olyan kimunkált irány a szakképző intézmények jövőbeni fejlesztésének irányába, 
amelyre nyugodtan leadhatják a voksukat. 
  
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, ma a szakképzés irányítói, akik 
törvényeket, rendeleteket alkotnak sem tudják még azt, hogy milyen irányba akarnak elmenni 
ebben az országban. Például: létrehozták a TISZK-et, de már egy másik TISZK megalakítását 
fogják pártfogolni, ösztönözni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 53   Száma: 08.02.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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7/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a szakképző intézmények igazgatóit, 

hogy a fenntartói célkitűzések,  a Kamara szakmai álláspontja, továbbá a vállalati 
fogadókészség alapján bővítsék és szélesítsék a vállalati, vállalkozói szervezésű, 
tanulószerződéssel megerősített gyakorlati képzés körét. A fenntartó önkormányzat 
szakképző intézményei részére feladatként jelöli meg az iskolai gyakorlati oktatás 
mértékének csökkentését, a foglalkoztatói körben mutatkozó fogadói készség tárgyalások 
útján történő realizálását, valamint további lehetőségek föltárását. 
 

      Felelős:                   Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:       Stickel Péter igazgató 
                                      Szakképző intézmények igazgatói 
      Határidő:                 2008.szeptember 1. 

 
      2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2008.szeptember 1-től a 

víz-, gázvezeték-szerelő, csőhálózat-szerelő szakmák képzése  az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumból az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és 
Kollégiumhoz kerül át. A képzés átszervezésével kapcsolatos részletekről a testület a 
beiskolázási adatok ismeretében a tanévkezdésről szóló előterjesztés keretében dönt.  

 
Felelős:                   Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:       Stickel Péter igazgató 
                                       Ponikfor Zoltán igazgató 
                                       Horváth Miklós igazgató 
       Határidő:                 2008.szeptember1. /Átadás-átvétel/ 
                                       2008.június 5. /Döntés a részletekről/ 
 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és KÉSZ- 70/2005.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet – II. ütem) módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte dr. Fazekas Sándorné és dr. Stadler József 
tervezőket. 
 
Juhász Tibor alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy különleges időszakba 
kerültek a szabályozási terv módosítási kérelmekkel, ugyanis nagyon sok pályázatot 
készítettek elő és sok pályázatot kívánnak beadni a közeljövőben. Ezeknek a pályázatoknak a 
különböző szabályozásokkal kapcsolatos összefüggései azt indokolták, hogy ezeket a 
dolgokat rendezzék le, mert csak úgy nyerhetnek különböző pályázatokon, hogy ha a 
szabályozási tervű összefüggések ezek megfelelnek. A Képviselőtestület előtt lévő módosítási 
anyagok nagy része pontosítás is, hiszen a korábbi szabályozási tervben talán nem kellő 
figyelemmel kezeltek bizonyos területeket és ezeknek a pontosítása is megtörténik. A másik 
része valóban önkormányzati kérelemre történő szabályozási tervmódosítás és egy kisebbik 
része magánkezdeményezésekre történő szabályozási tervmódosítás. Véleménye szerint ez az 
anyag kellő szakmai mélységgel készült el, ezért köszönetet mondott a tervezőknek, valamint 
a városi főépítésznek. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy az elmúlt év őszén a Polgármester egy országos 
napilapban a következőket nyilatkozta: „Nagyon jó lenne, ha az önkormányzatoknak lenne 
lehetőségük bizonyos fokig befolyásolni a piacot és mondhatnánk azt: most már állj, mert a 
negyedik élelmiszerház már nem biztos, hogy kellene a városunkba. Kétoldali a nyomás 
ebben az ügyben”: egyrészt ott van a városlakók igénye a jobb ellátásra, másrészt az 
önkormányzat felelőssége, hogy a már bezárt kis boltokat ne kövessék továbbiak. Szerinte 
van egy harmadik oldali nyomás is, ez pedig az önkormányzat fejlesztési igényei, melynek 
pénzügyi fedezetét az ingatlan értékesítésből befolyó összeg biztosítja. Jó példa erre a Füredi 
II. értékesítése, ahol még a pályázat elfogadását tárgyaló közgyűlésen is módosították a 
szabályozási tervet, hogy kielégítsék a pályázó igényét és biztosítsák az érvényes pályázat 
feltételeit. Ma meg azt hallhatják, hogy a Polgármester számára nem kívánatos az újabb 
TESCO építés. A látványos fejlesztéseknek sajnos ára van. Ezt a Kaposváriakkal tudatosítani 
kell. 
 
Szita Károly polgármester továbbra is kiállít azon nyilatkozata mellett, melyet Kováts Imre 
képviselő idézett és amit egy másik példával is alátámasztott. Igazat adott abban a 
képviselőnek, hogy az önkormányzatok pénzügyi érdeke az esetek egy részében 
kompromisszumok megkötésre készteti a döntéshozót is. A bevételre is szükség van, 
ugyanakkor az a cél, amit meg kívánnak valósítani nem biztos, hogy számára kedves.  
 
Juhász Tibor alpolgármester igazat adott abban Kováts Imre képviselőnek, hogy a 
szabályozási terv engedhet is és tilthat is. A tiltással kapcsolatban felhívta a képviselő 
figyelmét arra, hogy a tulajdonos és a magántulajdonosi érdekek és azoknak egy bizonyos 
fajtájú korlátozása nagyon problémás és a későbbiekben számtalan esetben bebizonyosodott, 
hogy nehezen tartható az a „városi érdek”, amit sokszor megfogalmaznak. Véleménye szerint 
az a szabályozási tervi gondolkodás, amit a város részéről hosszú évek óta végrehajtanak, 
mindig megtalálja és sikeresen alkalmazza azt az egyensúlyt, ami a város fejlesztése és a 
különböző beruházási érdekek között meg kell, hogy legyen. Javasolta a Képviselőtestületnek 
az előterjesztés elfogadását. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 54   Száma: 08.02.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosításáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92.31 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 55   Száma: 08.02.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság módosításáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92.31 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 56   Száma: 08.02.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92.31 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
8/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabályozási tervvel párhuzamosan készült, a 

377/2005.(XII.14.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Kaposvár településszerkezeti 
tervének módosítását jóváhagyja a TSZT melléklet (1-32. sorszámozott lapokkal) és a 
TSZT-Mü melléklet (műszaki leírás) vonatkozásában. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. március10. (közlésre) 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Szabályozási Tervének tárgyalása 
kapcsán úgy határoz, hogy a következő módosítási kérelmeket elutasítja: 

 
a) Kaposrétsor – Rómahegyi utca – Lonkahegyi út – Csalogány utca által határolt tömb 

módosításánál (K23 –K28 tervlap) 
a Pacsirta utca északi részén lévő 6683 hrsz-ú és az e mellett fekvő 6682 hrsz-ú 
ingatlanok és A 6670/2 és a 6670/4 hrsz-ú telkeket érintő módosításokat; 
 

   b) Vásártéri út környékén az út szélesség csökkentése (K16, I/25 sorszám.) 
a Vásártéri út dél-nyugati oldaláról nyíló kiszolgáló út szabályozási 
szélességének csökkentését 14 méterre történő csökkentését;  
 

c) Belterületbe csatolási és átsorolási kérelmek felülvizsgálata során  a Bartók Béla 
utca D- i végén a  - Bartók Béla utca – 67.sz -ú út szigetvári elkerülő szakasza – 
Szigetvári út – belterületi határ - által határolt tömbre vonatkozóan (Külterületi 
szabályozási lap, K26,sz. tervlap. I/36 sorszám M35 terv)  
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            Bartók Béla utca végén lévő ingatlanok belterületbe csatolását ill. övezeti 
átsorolását; 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. március 10. (közlésre) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Szabályozási Tervét az alábbi 
módosításokkal, javításokkal és korrekciókkal hagyja jóvá: 
 

a) Hibás övezeti jelek javítása (I/28 sorszám); 
  
b) A meglévő kapuátjárók, gépkocsi behajtók jelölése a tervlapokon (I/29 sorszám) 
 
c) Helyi védett épületek, objektumok jelölése a szabályozási terven (I/30 sorszám) 
 
d) Külterületi tervlap és egységesített szabályozási tervlapok közötti eltérések javítása 
(I/31   
        sorszám.) 
 
e) Külterületi szabályozási terv nyomtatási hibák javítása (I/35 sorszám.) 
 
f)  Az utcanevek feltüntetése. (I/38 sorszám) 
      g) A HM területek körüli védőtávolságok felülvizsgálata (I/47 sorszám.) 
 
      h) 50/8 alpont,   a  külterületi övezeti határok és jelek pótlása a véglegesített   
          módosított terveken 
 
      i) 50/13 alpont, a Városi Vízművek védőövezeteinek a szabályozási terven történő  
         feltüntetése. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. március 10. (közlésre) 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Szabályozási Tervének tárgyalása 
során utasítja a Polgármestert, hogy a jóváhagyandó tervanyagba a vonatkozó 
javított tervek  kerüljenek beépítésére az alábbiak szerint: 
 

a) A Táncsics utca végén lévő gumijavító Gksz/7 építési övezetbe sorolása 
vonatkozásában a kötelező növény ültetési kötelezettség előírása – KÉSZ 35.sz. 
melléklet; 

 
              b)    Ady Endre utca déli tömjének   módosítása a KÉSZ 43.sz. mellékletére    

      vonatkozóan: 
- az Ady E .u 15 szám alatti ingatlanon a D-i övezeti határ 15 m-rel 

kerüljön északi irányba áthelyezésre a jelölt építési hely északi határára; 
- ezen ingatlanon a  déli telekhatár mentén (Stop-Shop felöl) kijelölt építési 

helyen korlátozott jellegű, közhasználat céljára  szolgáló gépkocsi 
áthajtás helye jelölendő; 
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- a Ny-i bejárat (kapu) és tömbbelső bejárat (kapu) között közhasználatra 
átadandó terület jelölendő; 

- az Ady E. u. 9.szám alatt korlátozott jellegű, közhasználat céljára 
gyalogos átjárás helye jelölendő. 

 
 c)  Irányi Dániel – Dózsa György utca által  határolt tömb módosítása a KÉSZ 

11.sz.   
                 mellékletére vonatkozóan  a  Petőfi téren lévő a 67/2 hrsz északi   
                 szabályozási vonala javítandó a tényleges  geodéziai felmérésnek    
                 megfelelően. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   azonnal  
                             2008. március 10. (közlésre) 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Szabályozási Tervének tárgyalása 
során úgy határoz, hogy az egykori „Zártkertek” –kel kapcsolatosan  beérkezett 
módosítási igényeket a huzamos tartózkodást biztosító övezetekre történő átsorolás 
vonatkozásában  elutasítja a város elfogadott településfejlesztési koncepciója, valamint 
az Építési törvényben -ben és kapcsolódó jogszabályokban rögzítettekkel összhangban.  
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. március 10. (közlésre) 
 
5.2  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy készüljön vizsgálat az 
egész városra kiterjedően a zártkertekkel kapcsolatosan, a bejelentett lakossági igények 
felülvizsgálatára. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. október 29. 
 

6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Szabályozási Tervének tárgyalása 
során úgy határoz, hogy Kométa 99 Zrt környezetében  elvégzett és 7/2008.(II.29) 
számú önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és  
7/2008.(II.29) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási terv 
módosításból eredő az Étv.30.§.(6) bekezdése által megállapított kártérítési felelősség a 
finanszírozó Kométa 99 Zrt –t terheli, tekintettel  az e tárgyban megkötött és hatályos 
település rendezési szerződésben foglaltakra. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. március 10. (közlésre) 
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Szavazás eredménye 
 

#: 57   Száma: 08.02.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92.31 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 7/2008.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----9. Tájékoztató a Pensió 17 Kft-vel kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott 
válaszokról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008.03.31. 14:27:26            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\február\2008-02-28.doc            Lukács Györgyné            52. oldal, összesen: 126 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 58   Száma: 08.02.28/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 14:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 76.00 67.86 
Nem 1 4.00 3.57 
Tartózkodik 5 20.00 17.86 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
9/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a a Pensió 17 Kft-vel kapcsolatban 
feltett képviselői kérdésekre adott válaszokról szóló tájékoztatót és azt elfogadta. 
 
 

-----10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és az általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 

Paksi Lajos képviselő arra volt kíváncsi, hogy a Somogy parkolónál kik szedik a díjakat és 
miért? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a Somogy parkolót eladták 
azzal a szándékkal, hogy ott mélyparkoló épül. A vételárat a vásárló kifizette és amíg a 
beruházás nem kezdődik el, addig magánfizető parkolóként üzemelteti, de közcélú 
parkolóként.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő véleménye szerint a közpénzből költségtérítésben részesülők – 
függetlenül azok személyétől, a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyüktől – ne 
kaphassanak ingyenes parkolási lehetőséget. Javasolta, hogy a közterület-felügyelők a zöld 
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területen parkolókkal szembeni büntetések kiszabása során alkalmazzák az „objektív 
felelősség elvét”. 
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő elmondta, az elmúlt időszakban Kaposváron is szaporodott 
a fizetőparkolók száma. Az igények és a lehetőségek azonban több területen nem találkoznak 
egymással. További díjövezetek differenciálására, jobb átgondolására lenne szükség például 
egy újabb kiemelt övezet kijelölésével. Örömmel tapasztalta, hogy a Címzetes Gőjegyző 
elfogadta és az előterjesztésbe figyelembe vette azt a korábbi javaslatát, amely szerint az egy 
hónapnál hosszabb időtartamú bérletek árának megállapításánál kedvezményt ad a 
vásárlónak. A körülbelül 10 %-os kedvezmény azonban első ránézésre kevésnek tűnik. 
Szerinte az időtartam, negyedév, félév, egész éves növekedése nagyobb differenciákat is 
indokolttá tehetne és a későbbiekben ezt be lehetne építeni. 
 
Kováts Imre képviselő javasolta, vonják be a képviselőket az érdekeltségi rendszerbe, hogy 
ki hányszor szól a Városgondnokságnak parkolási ügyben.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megköszönte dr. Gyenesei Istvánné javaslatát, de 
javaslatát bizottsági szakban kellett volna megtennie. 
Kováts Imre képviselő hozzászólására reagálva elmondta, ha valaki például a Kossuth tér 
közepén parkol túl azon, hogy szabálysértést kap, elviszik az autóját, a parkoló díjat is meg 
kell fizetnie.  
Kérte a Képviselőtestületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi bizottság 
módosításával fogadja el a rendeletmódosítást. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 59   Száma: 08.02.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 15:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosításról, a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 1 3.85 3.57 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 8/2008.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló – többször módosított – 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----11. Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési 
hozzájárulásáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, azért nem volt eddig 
ilyen szabályozás, mert körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor fogytán voltak az építési telkek, 
akkor úgy döntöttek, hogy a költségvetési pénzekből nem költenek építési telkek 
kialakítására. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett javaslatokat nem támogatta. 
 

-----Kérdések----- 
 

Csizi László képviselő megkérdezte, jól értelmezte-e, hogy a rendelettervezet alapján 
Toponáron kerülnek kialakításra az egyforintos telkek? A toponári úti ingatlan tulajdonosokra 
lesz áthárítva valamennyi hányada a közmű és útépítési költségnek?  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, ahol az önkormányzat saját 
beruházásban építési telket alakít ki és nem önkormányzati tulajdonú telkeket is érint a 
beruházás ott tudnak kialakítani egyforintos telkeket. Tehát generális szabályról van szó, 
Kaposvár közigazgatási területén belül valóban ráterhelik azokra az ingatlantulajdonosokra, 
akik érintettek.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csizi László képviselő megjegyezte, hogy a toponári ingatlantulajdonosok között van olyan 
jogi végzettségű szakember, aki amikor meghallotta, hogy ez az előterjesztés készül azt 
mondta, hogy ő az Alkotmánybírósághoz fog fordulni. Nem támogatta az előterjesztést, mert 
ezzel kapcsolatban neki is alkotmánysági aggályai merültek fel. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, bárki megteheti, hogy egy 
jogszabállyal szemben az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Kiemelte, szinte valamennyi 
nagyváros rendelkezik ilyen rendelettel. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 61   Száma: 08.02.28/11/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 15:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 68.00 60.72 
Nem 3 12.00 10.71 
Tartózkodik 5 20.00 17.86 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 9/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési 
hozzájárulásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----12. Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiemelte, viszonylag kevesen pályáztak a foglalkoztatási 
alapra, ennek okát vizsgálták, próbálták elemezni kollégáival és ennek kapcsán fogalmazódott 
meg az a módosító javaslat, hogy figyelembe véve a gazdálkodó szervezetek igényét és 
jelzéseit is egészüljön ki a szabályozás a termelőüzem beindítása, bővítése, újraindítása 
kapcsán történő foglalkoztatás bővítéssel is, a kis- és középvállalkozói körből kivéve. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő megkérdezte, mi indokolja, hogy a támogatottak körét kiterjesztik 
arra a 2-3 kaposvári cégre is, amelyek létszáma nagyobb, mint 250 fő és árbevétele nagyobb, 
mint 13 milliárd forint? 
 
Pintér Attila tanácsnok arra volt kíváncsi, hogy a megcélzott vállalkozói kört megkérdezték-
e és mit mondtak, hogy miért nem élnek ezzel a lehetőséggel? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, azért terjesztették ki a támogatottak körét, 
mert eddig nem volt kellő érdeklődés a kis- és középvállalkozók részéről. A megkérdezett 
vállalkozások pesszimisták.  
 
 
 



2008.03.31. 14:27:26            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\február\2008-02-28.doc            Lukács Györgyné            56. oldal, összesen: 126 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő véleménye szerint a foglalkoztatás bővítésében az önkormányzatnak 
abban van szerepe, hogy a kaposvári vállalkozások több munkához jussanak, hogy az 
önkormányzati munkák többségét valóban a kaposvári vállalkozások kapják. Ha 
fővállalkozóként a kaposváriak több munkához jutnak, nőhet a nyereség, versenyképesebbek 
lesznek, több dolgozót foglalkoztathatnak, juthat pénzt a bérek emelésére is. A szabályok 
2007. júniusi módosításakor az előterjesztésben visszaköszöntek a korábban elmondott 
észrevételei és valamennyi javaslata. Sajnos a foglalkoztatási helyzeten, a bérek 
színvonalának emelésében érdemben ez sem változtatott, de vitatható értékelés 
eredményeként sikerült elkölteni öt pályázatra 8 millió forintot. Véleménye szerint ez a 
módosítás nem fog változást hozni a foglalkoztatás alacsony szintjében, a dolgozók 
keresetének szintjében sem. Abban biztos, hogy a támogatottak körének bővítésével el tudják 
költeni az erre szánt pénzt. Kiemelte, csak éppen azokat a kisvállalkozókat nem támogatják, 
akik érdekében létrehozták a Foglalkoztatási Keretet. 
 
Szita Károly polgármester arra kérte Kováts Imre képviselőt, fogalmazza meg írásban 
azokat a javaslatokat, hogy miként lehetne hatékonyabban működtetni ezt a rendszert. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, két vélemény fogalmazódott meg, 
melyből az egyiket az őszi módosításkor  beépítettek az anyagba.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 62   Száma: 08.02.28/12/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 15:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 88.00 78.58 
Nem 1 4.00 3.57 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 10/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 
51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----13. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe 
vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 

41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő elmondta, hogy a családok anyagi teherbíró-képességének 
romlása szükségessé teszi, hogy az oktatási intézményekben folyamatosan figyelemmel 
kísérjék a fizetési kedvezmények körét és mértékét. Az előterjesztés is erre tesz kísérletet.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző egyetértett azzal, hogy minden új szabályozást 
figyelemmel kell kísérni, a gyakorlatba beválik és ha szükséges, akkor módosítanak rajta.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 63   Száma: 08.02.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 15:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 11/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben 
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
többször módosított 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----14. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet mellékletét a pontosított pályázati felhívásnak 
megfelelően támogatta. A módosított pályázati felhívás megtalálható az Interneten a napirendi 
pont alatt. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosításával javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 

Somogyvári Lajos képviselő megkérdezte, hogy e program keretében már felújított 
társasházak pályázhatnak-e épületgépészeti felújításokra? 
 
Jurmann Béla tanácsnok az alábbi kérdéseket tette fel: A program melyik szakaszába kíván 
az önkormányzat részt venni a kivitelező kiválasztásában? Meddig kell próbálkoznia a 
lakóközösségnek a három érvényes ajánlat meglétével?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta három dolgot kért a Címzetes Főjegyzőtől 
akkor, amikor a pályázati kiírást megfogalmazták: minden esetben feleljen meg a Kormány 
által előírt rendeleti szabályozásoknak. Juttassa érvényre azon önkormányzati, vagy ha kell 
polgármesteri szándékot, hogy ne legyenek olyan épületek Kaposváron, ahol az első emelettől 
indul a felújítás. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakóközösséget is 
meghallgatva dönthessen a kivitelező kiválasztásában. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Somogyvári Lajos képviselő kérdésére elmondta, hogy a 
pályázati kiírásban nem az önkormányzat határozza meg ennek a feltételeit, hanem a pályázat 
kiírója. Olyan korlát van, hogy aki már korábban pályázat meghatározott munkára, azok nem 
pályázhatnak ezt követően.  
Jurmann Béla tanácsnok kérdésére azt a választ adta, hogy Kaposvár lakóépületeinek a felét 
már felújították, s nem okozott gondot ennek a szabálynak a megléte. Jól működött, ez arra 
ösztönözte az érintetteket, hogy versenyezzenek. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Jurmann Béla tanácsnok szerint meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a 
lakóközösségek mikor és hol tudnak segítséget kérni az önkormányzattól. A három érvényes 
ajánlat meglétével kapcsolatban megjegyezte, hogy a központi pályázati felhívás 9. számú 
melléklete tartalmaz egy utalást, ami úgy rendelkezik, hogy három ajánlattevőt kell felkérnie 
a pályáztatónak. Amennyiben a három ajánlattevő nem tesz érvényes ajánlatot, akkor a 
pályázati anyagok felbontása nélkül meg kell ismételni az eljárást. Ha háromnál kevesebb 
ajánlat érkezik a második körbe a beérkezett ajánlatokat értékelve hirdet eredményt. Úgy 
ítélte meg, hogy ehhez képest a helyi szabályozás szigorú. 
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Somogyvári Lajos képviselő elmondta, a kérdése arra irányult, hogy az a társasház vagy 
lakóház, amelyik befejezte a külső hőszigetelést, a tetőszigetelést az ennek a pályázati 
kiírásnak a keretében nyújthat-e be pályázatot. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy a rendelet 6. § (2), (3) 
bekezdése tartalmazza, hogy milyen feltételekkel lehet ezekre a munkákra pályázni. 
Jurmann Béla tanácsnok hozzászólására reagálva elmondta, hogy a rendeletmódosítás 
készítőjétől az előzetes egyeztetésekkor azt kérte, hogy ami jól működött korábban a rendelet 
készítésekor, azokat az elemeket továbbra is őrizzék meg és csak ott változtassanak, ahol az új 
jogi szabályozásból következően szükséges a változtatás. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 64   Száma: 08.02.28/14/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről, a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság javaslatával az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 12/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----15. Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
módosításával javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 65   Száma: 08.02.28/15/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről, a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság javaslatával az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 13/2008.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----16. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, valamint a Városgondnokság 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 66   Száma: 08.02.28/16/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, 
valamint a Városgondnokság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
  
1. Mindkét intézmény alapító okirata az alábbi új ponttal bővül:  

„A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az 
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
 2.  Mindkét intézmény alapító okiratában a „Feladatellátást szolgáló vagyon” című pontban 

"az 5/1993. (II. 18.) számú – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló – önkormányzati rendeletében” szövegrész helyébe „– az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló –  hatályos 
önkormányzati rendeletben” szövegrész lép. 

3. Mindkét intézménynél feltüntetésre kerül az alapító szerv, illetve annak jogutódjának, az 
intézmény fenntartójának és felügyeleti szervének címe: 

 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
 
4. Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő: 

A tevékenység új TEÁOR'08 száma: 9329 - Máshova nem sorolható egyéb szórakoztató, 
szabadidős tevékenység.  
Szakágazat: 960900 - Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás. 
Szakfeladat: 930910 - Fürdő és strandszolgáltatás 

 
5. Városgondnokság 

A tevékenység új TEÁOR'08 száma: 8412 - Egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális 
szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása. 
Alapvető szakágazat: 841218 - Lakás-kommunális szolgáltatások igazgatása.  
Alapvető szakfeladat: 751845 - Város és községgazdálkodási szolgáltatás.  
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A Városgondnokság szakfeladatainál a "Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás" 
szakfeladat száma 93050-0-ról 93093-2-re változik. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  

          Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
          Határidő:   2008. március 1. 
 
 

-----17. Előterjesztés a TOURINFORM-Kaposvár alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 67   Száma: 08.02.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
11/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a TOURINFORM-Kaposvár 
Alapító Okiratának  

           a./  4.) pontját az alábbiak szerint kiegészíti: „Alapító szerv neve és címe: Kaposvár     
Megyei Jogú Város Közgyűlése 7400 Kaposvár,   Kossuth tér 1.”; 

 
          b./ 5.) pontját az alábbiak szerint kiegészíti: „Fenntartó és felügyeleti szerv neve:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.”; 
 
          c./ 6.) pontjában a TEÁOR kódot és megnevezést „7990 Egyéb foglalás”-ra módosítja; 
          d./ 10.) pontként a feladatellátást szolgáló vagyont az alábbiak szerint határozza meg:  
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 „Feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyon és Kaposvár Megyei   Jogú Város Önkormányzata 
8/9/A/5 hrsz-on nyilvántartott, Kaposvár, Fő u. 8. sz. alatti, 1/1 tulajdoni 
arányú és az intézmény részére használatba adott „iroda” megnevezésű 
ingatlan vagyon.”; 

 
          e./ 11.) pontként a vagyon feletti rendelkezés jogát az alábbiak szerint határozza meg: 
 „A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezés jogát 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  mindenkor hatályos, az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló, - jelenleg a - többször módosított 
34/2005. (VI.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gyakorolja.”; 

 
          f./ 12.) pontként a vállalkozási tevékenység körét, mértékét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
 „Vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási 

tevékenységet nem folytat.„. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----18. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának 
módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 68   Száma: 08.02.28/18/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
12/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy: 
 
1. A Bölcsődei Központ alapító okiratának 2., 3., 4., 9., 13., 16.pontját az alábbiak szerint 

módosítja 
„2. Az intézmény székhelye és címe: Kaposvár, Nemzetőr sor 10.” 
„3. Az intézmény alaptevékenysége: Bölcsődei ellátás” 
„4. Alapvető szakágazat: 889110” 
„9. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem végez 
„13. TEÁOR’08 szám: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása” 
„16. A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat hatályos vagyongazdálkodási 
rendelete szerint kell eljárni.” 
 
2. A Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő 

Központ alapító okiratának 2., 3., 4., 6., 9., 11., 13., 15. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„2. Az intézmény székhelye és címe: Kaposvár, Füredi u-65-67.” 
„3. Az intézmény alaptevékenysége: Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.” 
„4. Alapvető szakágazat: 889900” 
„6. Az intézmény felügyeleti szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.” 
„9. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem végez.” 
„11. Az intézményt fenntartó szerv neve: Kaposvár- Sántos szociális és gyermekjóléti 
intézményfenntartó társulás.” 
„13. TEÁOR’08 szám: 8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.” 
„15. A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat hatályos vagyongazdálkodási 
rendelete, valamint Sántos Község Önkormányzata- az önkormányzati tulajdon és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelete szerint kell eljárni.” 
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3. A Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának 3., 4., 9., 11., 14., 16. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

„3. Az intézmény alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása.” 
„4.Alapvető szakágazat: 873000” 
„9. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem végez” 
„11. Az intézményt fenntartó szerv neve: Kaposvár- Sántos szociális és gyermekjóléti 
intézményfenntartó társulás.” 
„14. TEÁOR’08 szám: 8730, Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása” 
 „16. A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat hatályos vagyongazdálkodási 
rendelete szerint kell eljárni.” 
 
4. A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 3., 4., 9., 11., 13., 17. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„3. Az intézmény alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül” 
„4. Alapvető szakágazat: 881000” 
„9. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem végez.” 
„11. Az intézmény fenntartó szerve: Kaposvár- Sántos szociális és gyermekjóléti 
intézményfenntartó társulás.” 
„13. TEÁOR’08 szám: 8810” 
„17. A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat hatályos vagyongazdálkodási 
rendelete, valamint Sántos Község Önkormányzata- az önkormányzati tulajdon és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelete szerint kell eljárni.” 
 
 Felelős: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 Határidő: 2008. március 1. 
 
 

-----19. Előterjesztés oktatási-nevelési-, kulturális- és sport intézmények, valamint a 
Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és a Sportbizottság módosító javaslatát nem támogatta. 
Javasolta, hogy a Sportiskoláról szóló áttekintő előterjesztést a júniusi Közgyűlés tárgyalja 
meg. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 69   Száma: 08.02.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület arról a javaslatról, hogy a Sportiskoláról szóló áttekintő előterjesztést 
a júniusi Közgyűlés tárgyalja meg, az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 70   Száma: 08.02.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az oktatási – nevelési -, kulturális - és 
sport intézmények, valamint a Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
     

1. Valamennyi oktatási–nevelési intézmény alapító okiratának - a vállalkozási 
tevékenységre vonatkozó -  szövegrésze az alábbiak szerint módosul, vagy az alábbi új 
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ponttal bővül: 
„A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az 
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 

2. Valamennyi oktatási – nevelési intézmény alapító okiratában a Feladatellátást 
szolgáló vagyon című pontban a „5/1993. (II. 18.) számú – az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló – közgyűlési rendeletében” 
szövegrészt a  „– az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló –  hatályos önkormányzati  rendeletben” szövegrész váltja fel. 

 
3. Valamennyi oktatási – nevelési intézményben Az intézmény feladata és 

alaptevékenysége című pont - a sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók 
ellátásával kapcsolatosan - az alábbiak szerint egészül ki, vagy  módosul:  
„A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos 
nevelésű igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában 
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus  igénybevételével.”  

 
3.1. Fentieken túl valamennyi óvoda alapító okiratának Az intézmény feladat és 

alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
     „80112-6 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése”  
              
„Az ellátható fogyatékosság típusai: 

Bajcsy-Zs u. Óvoda 
Honvéd U. Óvoda 
Madár U. Óvoda 
Tar Csatár Óvoda 
Temesvár U. Óvoda 
Rét U. Óvoda 
Arany János Óvoda 
Búzavirág U. Óvoda 
Festetics K. Óvoda 
Petőfi Sándor Óvoda 
Nemzetőr S. Óvoda 
Szentjakabi Óvoda 

 
- testi, érzékszervi (látássérült, hallássérült), értelmi (enyhe 
fokban sérült), beszédfogyatékos gyermekek, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek,. 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek.” 
 

 
3.2. Fentieken túl az általános iskolák alapító okiratának Az intézmény feladat és 

alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
„80122-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai   
nevelése,  oktatása” 

 
„Az ellátható fogyatékosság típusai: 

Bartók Ált. Iskola 
Berzsenyi Ált. Iskola 
Gárdonyi Ált. Iskola 
Honvéd Ált. Iskola 
Kinizsi Ált. Iskola 
Kisfaludy Ált. Iskola 
Kodály Ált. Iskola 
Pécsi Ált. Iskola 
Toponári Ált. Iskola 

- hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, értelmi 
fogyatékos (enyhe fokban sérült), 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek. 
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 Zrinyi  Ált. Iskola    
Rákóczi Ált. Iskola - testi, érzékszervi, értelmi (enyhe fokban sérült), 

beszédfogyatékos gyermekek,  
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek,  
- a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek.” 
 

 
3.3. Fentieken túl a gimnáziumok alapító okiratának Az intézmény feladata és 

alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
„80215-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
nevelése,  oktatása.” 

 
3.4. Fentieken túl a szakközépiskolák alapító okiratának Az intézmény feladata és 

alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
„80218-8 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelése, oktatása.” 

 
3.5. Fentieken túl a szakiskolák alapító okiratának Az intézmény feladata és 

alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
   „80222-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai  

nevelése,  oktatása.” 
 

3.6. Fentieken túl a szakképzést folytató iskolák alapító okiratának Az intézmény 
feladata és alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 

    „80225-2 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nevelése, oktatása.” 

 
3.7. Fentieken túl a kollégiumok alapító okiratának Az intézmény feladata és 

alaptevékenysége pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
   „55132-6 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára.” 
 

    “Az ellátható fogyatékosság típusai: 
Táncsics Gimnázium hallássérült (nagyothalló), látássérült (aliglátó, gyengénlátó), 

testi és beszédfogyatékos,  
Munkácsy Gimnázium testi, beszédfogyatékos, hallássérült (nagyothalló) 
Toldi Ált. Iskola és Gimn testi, beszédfogyatékos, hallássérült (nagyothalló) 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek, (általános iskola)  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek (általános iskola) 

Egészségügyi Szki beszédfogyatékos,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek 
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Eötvös Szki hallássérült (nagyothalló), látássérültek: (gyengénlátó), 

beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek  

Kinizsi Szki hallássérült (nagyothalló), látássérült (aliglátó, gyengénlátó) , 
testi, beszédfogyatékos, értelmi (enyhe fokban sérült) 
fogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek  
 

Építőipari Szki hallássérült (nagyothalló), értelmi (enyhe fokban sérült) 
fogyatékos, beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek  

Iparművészeti Szki hallássérült (nagyothalló), testi, beszédfogyatékos 
Kereskedelmi Szki hallássérült (nagyothalló), testi, beszédfogyatékos, értelmi  

(enyhe fokban sérült) fogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek  
 

Közgazdasági Szki testi, érzékszervi (látássérültek: aliglátó, gyengénlátó; 
hallássérültek: nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek (kivéve: dyscalculia) 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek (kivéve dyscalculia) 
 

Klebelsberg Kollégium hallássérült (nagyothalló), látássérült (aliglátó, gyengénlátó) , 
testi, beszédfogyatékos.” 
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4. Az oktatási-nevelési intézmények alapító okiratai az alábbi táblázatban foglaltaknak 
megfelelően „Az intézmény típusa” ponttal egészülnek ki, illetve a TEÁOR és a Szakágazat 
számok 2008. évi változása miatt a táblázatban szereplő új számok kerülnek átvezetésre az 
alapító okiratban:  

 
Intézmények neve Típusa TEÁOR száma Szakágazat 

száma 
OKTATÁS-NEVELÉS    
Bajcsy-Zs u. Óvoda  óvoda 8510 851 020 
Honvéd U. Óvoda óvoda 8510 851 020 
Madár U. Óvoda óvoda 8510 851 020 
Tar Csatár Óvoda óvoda 8510 851 020 
Temesvár U. Óvoda óvoda 8510 851 020 
Rét U. Óvoda óvoda 8510 851 020 
Arany János Óvoda óvoda 8510 851 020 
Búzavirág U. Óvoda óvoda 8510 851 020 
Festetics K. Óvoda óvoda 8510 851 020 
Petőfi Sándor Óvoda óvoda 8510 851 020 
Nemzetőr S. Óvoda  óvoda 8510 851 020 
Szentjakabi Óvoda óvoda 8510 851 020 
    
Bárczi Módszertani K. közös igazgatású 

közoktatási intézmény 
8520 
5590 

852 010 

Bartók Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Berzsenyi Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Gárdonyi Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Honvéd Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Kinizsi Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Kisfaludy Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Kodály Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Pécsi Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Rákóczi Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Toponári Ált. Iskola     általános iskola 8520 852 010 
Zrinyi  Ált. Iskola általános iskola 8520 852 010 
Zeneiskola alapfokú művészetoktatási 

intézmény 
8520 852 020 

Együd Árpád ÁMK és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Int. 

többcélú intézmény 9329 
8520 

932 900 

Táncsics Gimnázium gimnázium 8531 853 100 
Munkácsy Gimnázium gimnázium és 

szakközépiskola 
8531 853 100 

Toldi Ált. Iskola és Gimn általános iskola és 
gimnázium 

8520 
8531 

852010 

Egészségügyi Szki szakközépiskola és 
szakiskola 

8532  853 200 

Eötvös Szki szakközépiskola, szakiskola 
és kollégium 

8532 
5590 

853 200 
 

Kinizsi Szki szakközépiskola, szakiskola, 8532 853 200 
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és gimnázium 
 Építőipari Szki szakközépiskola, szakiskola 

és kollégium   
8532 
5590 

853 200 

Iparművészeti Szki szakközépiskola, szakiskola 
és kollégium   

8532 
5590 

853 200 

Kereskedelmi Szki szakközépiskola és 
szakiskola 

8532 853 200 

Közgazdasági Szki szakközépiskola 8532 853 200 
    
Klebelsberg Kollégium kollégium 5590 559 000 
    
KULTÚRA    
Művészetek Kincsesháza  9102 910 200 
Csiky Gergely Színház  9001 900 100 
SPORT    
Kaposvári Sportiskola  9319 931 900 
Városi Sportcsarnok  9311 931 100 
    
Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokság 

 8520 841 116 

       
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban a felsorolt közoktatási 

intézmények alapító okiratában a felvehető maximális létszámot a táblázatban foglaltak 
szerint módosítja: 

 
Intézmény 
megnevezése  

maximális tanulólétszám 
(fő) 

Liszt Ferenc Zeneiskola 600 

Bartók Ált. Iskola 400 

Pécsi Ált. Iskola 180 

Honvéd Ált. Iskola  440 

Gárdonyi Ált. Iskola 400 

Kodály Ált. Iskola 630 

Kinizsi Ált. Iskola 400 

II. Rákóczi Ált. Iskola 400 

Közgazdasági Szki 830 

Kereskedelmi Szki 1130 

Építőipari Szki 730 

 
    6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja a Bárczi 

Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát:  
   

    6.1. Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
            „Felvehető maximális tanulólétszám: 360 fő.” 
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 6.2. Az alapító okirat 13.) Az intézmény feladata és alaptevékenysége pontjának  
"Nevelési,    pszichológiai tanácsadás óvodák, iskolák számára”,mondata az alábbiak 
szerint bővül: „Nevelési, pszichológiai tanácsadás óvodák, iskolák számára, 
iskolapszichológiai feladatok ellátása.” Azt követően pedig „A nevelési-oktatási 
folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő csoport működtetése.” mondattal 
egészül ki. 

        A fenti pontban  tévesen szereplő 1-5 index számok törlésre kerülnek. 
  
6.3. Az alapító okirat 13.) Az intézmény feladata és alaptevékenysége pontjában a 

szakiskolai szakmák felsorolása kiegészül az alábbival: 
        OKJ 33464101 Számítógép-kezelő (-használó). 

            
7.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése valamennyi  általános iskola alapító 

okiratában Az intézmény feladata és alaptevékenysége pontjából törli   a       
          „75192-2 önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”       

szakfeladatot.  
8.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

   - Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium  
             - Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
             - Szigeti Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 
             - Táncsics Mihály Gimnázium 
             - Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 

             alapító okiratának Az intézmény feladata és alaptevékenysége pontjában a „75192-2 
önkormányzatok elszámolásai” szakfeladatot  „75192-2   önkormányzatok valamint 
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladatra módosítja. 

 
9. A Klebelsberg Középiskolai Kollégium alapító okiratának Az intézmény feladata és 

alaptevékenysége pontjából törli a  
   „80512-4 nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése oktatása” szakfeladatot. 
 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkácsy Mihály Gimnázium és       

Szakközépiskola alapító okiratának Az intézmény feladata és alaptevékenysége 
pontjából törli a  

   „80123-6 általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás”     
szakfeladatot. 

 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Táncsics Mihály Gimnázium alapító 

okiratából törli a 
            „7/2.) pont  80216-6 gimnáziumi felnőttoktatás” és a 
             „7/4.) pont  80511-3 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 

időben)” 
          szakfeladatot.   

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja Zichy    

Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 
Az intézmény feladata és alaptevékenysége pontját: 
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   12.1. „80217-7 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás” 
szakfeladatát „80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás” 
szakfeladatra módosítja, 

  
         12.2. Az alapító okiratból a törli a „80512-4 nappali rendszerű iskolai oktatásban 

résztvevő gyermekek, tanulók  kollégiumi, externátusi nevelése oktatása” 
szakfeladatot. 

 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja az Együd   

Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát: 
    
        13.1.  Az alapító okirat 1.) pontja helyébe a „1.) Az intézmény megnevezése: Együd 

Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” 
szövegrész lép. 

 
        13.2.  Az alapító okirat Az intézmény feladata és alaptevékenysége pontja kiegészül a  
               „75192-2  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 
                szakfeladattal.  
 

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja Művészetek  
Kincsesházának alapító okiratát:  

  
 14.1. A Művészetek Kincsesháza alapító okiratának 6.) Intézményegységei pontja a 

„Bors – Honty emlékszoba. Kaposvár Dózsa Gy. u. 18. (55/B/1 hrsz.)” szöveggel 
egészül ki. 

           
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja a Csiky 

Gergely Színház alapító okiratát: 
 
        15.1. Az alapító okirat 11.) Az intézmény alaptevékenysége pontja a.) alpontjának  

„Szépirodalmi alkotások színpadi megjelenítése, prózai, zenés gyermekelőadások 
létrehozása, bemutatása” szövegrész helyébe „92161-7 színházi tevékenység” 
szövegrész lép,       

15.2. alapító okirat 11.) pontjának b.) - az intézmény kiegészítő tevékenységére utaló – 
alpontja helyébe az alábbi 11.) b.) pont lép:  

             „11.)b.)  Az intézmény kiegészítő tevékenységei: 
              75195-6   Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek  

              -  előadó művészeti produkciók befogadása ( költségtérítés ellenében) 
  -  színházi alkotások koprodukcióban történő színrevitele.” 
  
          15.3. Az alapító okirat 11.) pontja kiegészül a 11/c.) ponttal: „75192-2 

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolásai” szakfeladattal. 
 

 16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
 16.1.  Az intézmény alapító okirata az alábbi szövegezésű Praeambulummal egészül ki: 

„Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, 
valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
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1996. évi XXXI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága alapító okiratát a következők szerint határozza meg:”  

 
 16.2. Az alapító okirat 8. pontja „Költségvetési szerv vezetőjének kinevezője: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése” szöveg helyébe a „A költségvetési 
szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján nevezi ki.” szöveg lép. 

 
 16.3.  Az alapító okirat 9. pontjában a „TEÁOR 75.25 Tűzvédelem” helyébe a 

„TEÁOR 8425 Tűzvédelem”, a „Szakágazat 752520 Tűzvédelmi tevékenységek” 
szövegrész helyébe pedig a „Szakágazat 842520 Tűzvédelmi tevékenységek”  
szövegrész lép. 

 
 16.4. Az alapító okirat 10. pontja a „Vállalkozói tevékenység: A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet végezhet.” szöveg helyébe „Az ellátható vállalkozási 
tevékenység köre és mértéke: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.”  szövegrész lép. 

 
 16.5. Az alapító okirat 12. pontjában „A vagyonnal való gazdálkodás során az 

5/1993.(II.18.) számú – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló – közgyűlési rendelet szerint kell eljárni.” szövegrész helyébe 
„A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.”  
szövegrész lép.   

 
 17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
17.1. Az alapító okirat 3. pontjába a „TEÁOR 8411” szöveget iktatja be, a „Szakágazat 

751115 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” szövegrész helyébe pedig a „Szakágazat 841105 Helyi 
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” szövegrész lép. 

 
17.2. Az alapító okirat 3. A közigazgatási szerv alaptevékenysége pontja az alábbi 

szakfeladatokkal egészül ki: 
 „80215-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 

oktatása” 
 „80218-8 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

nevelése, oktatása” 
 „80222-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 

oktatása” 
 „75195-6 szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek”. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester  
          Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                               Molnár György igazgató 
                                               Dr. Nadrai Norbert igazgató 
          Határidő:   2008. március 1. 
 
 

-----20. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Konecsni Sándor a Pedagógusok Szakszervezete 
városi titkára benyújtotta előterjesztéssel kapcsolatos szakmai álláspontjukat, mely 
megtalálható az Interneten a napirendi pont alatt, illetve ülés előtt kiosztásra került. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy a KIÉT által leírt véleményben szereplő az 
óvodáknál őáltaluk megemlített kifogások orvoslást nyernek-e, illetve kapnak-e garanciát 
arra, hogy a további tervezés a Közoktatási Törvény előírásait betartva történik? A KIÉT 
szerint hol miben sérti ez az előterjesztés a Közoktatási Törvényt? 
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő az alábbi kérdéseket tette fel: A csökkenő gyereklétszám 
mellett mivel magyarázható, hogy a nem önkormányzati fenntartású iskolákban folyamatosan 
és jelentősen növekszik a tanulólétszám? A Bartók Béla Utcai Általános Iskola felújítása 
miért nem szerepel az előterjesztésben? A tornaterem fejlesztési programban miért nem 
szerepel a kiemelkedő sporteredményekkel bíró Berzsenyi Dániel Általános Iskola? Hogyan 
értékelik azt a statisztikai adatot, hogy az egy pedagógusra jutó tanulólétszám vonatkozásában 
a kaposvári átlag közel két tanulóval több, mint az országos átlag? Mi annak az oka, hogy az 
általános iskolai diák szociális ellátásáról szóló fejezet egyáltalán nem foglalkozik a 
diákétkeztetéssel? Mely iskolákat érinti az általános iskolai fejezetben megfogalmazódott 
horizontális integrációs elképzelés? Mi az oka annak, hogy a középiskolák közül az első 
kilencvenben nincs somogyi iskola? 
 
Paksi Lajos képviselő arra volt kíváncsi, hogy mit értenek a horizontális integráció alatt? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, melyek azok a lépések, amiket az igazgatóság tett 
annak érdekében, hogy az anyagban olvasható kifogásokat orvosolni lehessen? 
 
Szita Károly polgármester kiemelte, az előterjesztő nem hozhat be olyan előterjesztést, 
amely nem felel meg a törvényi előírásoknak. 
 
Stickel Péter igazgató a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy az előterjesztés 
semmiben sem sérti az Oktatási Törvényt. A beiratkozáskor, illetve az adott év december 31-
ig a ténylegesen az óvodákba kerülő gyerekeket veszik figyelembe. Olyan létszámmal nem 
számolnak, ami egy feltételezett létszám, esetlegesen a következő év tavaszában megjelenhet 
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az óvodákban. Kaposvár város óvodahálózata minden évben a törvényi kereteken belüli 
létszámokkal dolgozik és erre a férőhelyek optimálisan megvannak. Ott ahol 
létszámtúllépések vannak bizonyos csoportoknál, ott pedig az oktatási hivatal által, - a 
törvény által előírt jogukkal, lehetőségükkel élve  - teszik ezt, aki ennek az engedélynek a 
megadásával legalizálja adott óvodán belül egy-egy csoportnál a túllépést. 
A csökkenő gyereklétszámot az önkormányzati intézményeknél azért jelezték a szöveges 
részben, mert ahogy beléptek a nem önkormányzati intézmények, különösen a református 
iskola, amely felfutott a középfokkal, illetve az általános iskola is egyre felfutóba volt a 
katolikus iskolánál ezek egyfajta elvonása érződött a gyereklétszámnál. Ez teljesen 
természetes és reális volt, ennek extra oka nem volt. 
Tornaterem a Berzsenyi Általános Iskolánál: Először ott szeretnének tornatermet kialakítani, 
ahol eddig nem volt.  
Örvendetes volt számukra is az a fajta paraméter, amely az egy pedagógusra jutó 
gyereklétszámot jelenítette meg. Kiemelte, hogy a város oktatásszervezését dicséri ez a szám. 
A diákétkeztetés ennek az anyagnak alapvetően csak érintőlegesen része, tartalmában nem 
kell, hogy érintse, mert ez egy intézkedési, fenntartási, működtetési terv. 
A horizontális elképzelés, hogy kit érint és mely iskolákat elmondta, hogy a városnak mindig 
gondolkodnia kell abban, hogy a csökkenő gyereklétszám mellett, a finanszírozási nehézségek 
mellett ilyen intézményhálózatot hogyan tud eredményesen és jól működtetni úgy, hogy az 
oktatás minőségének rovására ne menjen, a gyerekek ne sérüljenek benne. Az is látszik, hogy 
a gyereklétszám fogyásával a 12 önálló intézmény nehezen működtethető.  
Vizsgálják az okát annak, hogy miért nincs az első kilencvenben somogyi iskola. 
Pintér Attila tanácsnok kérdésére elmondta, hogy nem kívánnak az előkészítő mechanizmuson 
változtatni, mert véleményük szerint ez szakmailag megalapozott, igazodik a város 
tervezéséhez. Nem kívánnak olyan létszámokkal tervezni, amelyek egy hipotetikus és a 
korábbi években sem realizálódott létszám az óvodában. 
Véleménye szerint az óvodák a törvényes keretek között, a megfelelő létszámokkal 
működnek.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, ebben az anyagban azok a felújítási igények 
szerepelnek, amelyek az egész iskola teljes felújítását jelenti. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csizi László képviselő sérelmezte, hogy a feltett kérdéseire nem Konecsni Sándor a 
Pedagógusok Szakszervezetének városi titkára válaszolt. 
 
Paksi Lajos képviselő szerint az előterjesztés a törvényes előírásoknak megfelel. A 
statisztikai számokat illetően elmondta, hogy minden évben vannak változások. Ha megnézik 
a tendenciákat, akkor igaz az, hogy az országos átlag fölött van az oktatási intézmények 
minden szegmensében a kihasználtság, a racionalitás.  
Kérte hozzászólási idejének két perccel történő meghosszabbítását. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008.03.31. 14:27:26            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\február\2008-02-28.doc            Lukács Györgyné            77. oldal, összesen: 126 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 71   Száma: 08.02.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Paksi Lajos tanácsnok számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 76.00 67.87 
Nem 3 12.00 10.71 
Tartózkodik 3 12.00 10.71 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
14/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés tárgyalása során Paksi Lajos képviselő számára további 2 
perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Paksi Lajos képviselő  szétdaraboltnak tartotta az anyagot, mivel nagyon nehéz vele 
dolgozni.  
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő örvendetesnek tartaná, ha a megnövekedett, nehezebb 
gyerekanyaggal dolgozó pedagógusokra kevesebb gyerek jutna Kaposváron is. 
Elmondta, hogy az általános iskolai tehetséggondozásról szóló fejezetben ellentmondást vél 
felfedezni. 1999. és a 2000-es tanévben négy iskolában, a Kinizsiben, a Rákócziban, a 
Toponáriban és a Bartókban tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal küzdő 
gyerekeket segítő kis létszámú fejlesztő osztályokat indítottak be. Az előterjesztés szerint a 
kétéves fejlesztő program eredményei pontosan mérhetők és a kezdeményezés 
megalapozottságát igazolják. Ugyanakkor a négy iskola közül jelenleg már csak a Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában működik ez eredményesen. Felvetődik a kérdés, ha ez az oktatási 
forma bevált, akkor miért nem működik a másik három intézményben, vagy akár több 
iskolában is. Megítélése szerint erre a helyes válasz az, hogy ezeknek a gyerekeknek a 
nevelése és tanítása bár nehezebb, de sokkal hatékonyabb integrált formában. Ehhez 
kellenének az osztályok mellett működő pedagógiai asszisztensek és fejlesztő pedagógusok 
nagyobb számának a megjelenése. 
Kérte hozzászólási idejének két perccel történő meghosszabbítását. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 72   Száma: 08.02.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Gyenesei Istvánné képviselő számára további két perc 
hozzászólási idő biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.17 67.87 
Nem 2 8.33 7.14 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
15/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés tárgyalása során dr. Gyensei Istvánné képviselő számára 
további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő hozzászólását folytatva elmondta, hogy a Németh István 
Általános Iskola 28 fős harmadik osztályából csak 21 fő fogadta el a Bartók Béla Általános 
iskolába való átirányítását. Az a hét gyerek, aki másik iskolába távozott jobb képességű volt. 
Ez önmagába véve is színvonalromlást jelentett. A 21 főből az első félév során további öt 
tanuló hagyta el az iskolát. A folyamat még nem zárult le, több szülő, aki még a 
pedagógusához ragaszkodik már jelezte, hogy a felső tagozatba lépve semmiképpen nem 
maradnak a Bartók Béla Iskolában. Ismeretei szerint a Németh István Általános Iskolából 
átvitt jelenlegi negyedik osztály szinte teljes egészében távozni készül az év végén. Ennek a 
folyamatnak egyenes következménye, a senki által nem kívánt szegregáció. Kiemelte, hogy 
ezt a helyzetet érzékelnie és kezelnie kell a város oktatási vezetésének. Meg kell találni azokat 
az eszközöket, amivel ez a folyamat megállítható és talán még megfordítható.  
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő egyetértett Paksi Lajos képviselő véleményével. 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok megjegyezte, jelenleg 2146 gyerek van 2200 óvodai helyen, 
ezért mindenkinek megfelelő minőségű helyet tud a város biztosítani. A tavasz folyamán 
belépő gyerekekről nincs visszajelzés. Javasolta, hogy májusban kerüljön a Képviselőtestület 
elé egy tájékoztató adat, hogy miként fog alakulni az óvodák létszáma. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok egyetértet abban, hogy a Bartók Béla Általános Iskolában 
nagyon súlyos a helyzet, amin sürgősen változtatni kell. 



2008.03.31. 14:27:26            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\február\2008-02-28.doc            Lukács Györgyné            79. oldal, összesen: 126 
 

Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, az elmúlt évek döntései alapján a 
legstabilabbak az intézményi struktúrán belül a kaposvári óvodák. A törvényi előírásoknak 
megfelelnek. 
Az iskolák megkapták a többlet óraszámokat és ha úgy döntenek, hogy a többlet óraszám 
terhére a fejlesztő pedagógiát akarják alkalmazni és fejlesztő pedagógust akarnak felvenni, 
akkor tegyék azt. 
A horizontális integrációval kapcsolatban megjegyezte, hogy jelenleg olyan az oktatás 
finanszírozása, ha nem tudják biztosítani az elsőtől egész végig a kimenő osztályokat 
megfelelő párhuzamba, ebben az esetben nem jár normatíva.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 73   Száma: 08.02.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 84.62 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
16/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár város 
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter 
Határidő:   2010. március 1. 
 
 
-----21. Előterjesztés nevelési tanácsadás szakszolgálati feladat ellátásáról a Kadarkúti-

Nagybajomi többcélú Kistérségi Társulás részére 
Előterjesztő: Szita Károly polgáremester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 74   Száma: 08.02.28/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
17/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2008. március 1-től 2008. 
április 30-ig terjedő időszakra ellátja a nevelési tanácsadói szakszolgálati feladatokat a 
Kadarkúti – Nagybajomi  Többcélú Kistérségi Társulás, illetve tagtelepülései részére  a teljes 
költségek átvállalása ellenében A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás írja alá  
     
          Felelős: Szita Károly polgármester  
          Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Határidő: 2008. március 1. 
 
 

-----22. Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 75   Száma: 08.02.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
18/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 369/2003. önkormányzati 
határozattal elfogadott, 2004. január1-étől hatályos Önkormányzati Minőségirányítási 
Program kiegészül „A közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelésének eljárásrendje” 
című melléklettel. 
 
      Felelős: Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
      Határidő: 2008. március 15.  
 
 

-----23. Előterjesztés közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról és módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 76   Száma: 08.02.28/23/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
19/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a közművelődési 
megállapodásokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta.  
 
1.) A Déryné Vándorszíntársulattal 2008. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra 

– változatlan feltételekkel és tartalommal – közművelődési megállapodást köt. A 
megállapodás értelmében a társulat részére a 2008-as évre 700 000 Ft támogatást biztosít 
az önkormányzati költségvetésből. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 
       Felelős:          Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
       Határidő: 2008. március 1. 
 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat a Zenepavilon 2008. évi 

működtetésére 800.000.-Ft önkormányzati támogatást biztosít a Liszt Ferenc Zeneiskola 
részére.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt 
közművelődési megállapodás aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
       Határidő: 2008. március 1. 
 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat a Kaposvári Szimfonikus Zenekarral 

a közszolgáltatási megállapodás 2008. évi végrehajtására kötendő közművelődési 
megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
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       Felelős:           Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
       Határidő:   2008. március 1. 
 
 

-----24. Előterjesztés közoktatási fenntartói feladatok teljesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 77   Száma: 08.02.28/24/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
20/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az általános iskolák nem 
szakrendszerű oktatás bővítéséről szóló helyi tantervi módosításait. 
     
          Felelős:  Szita Károly polgármester  
          Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Határidő:  2008. szeptember 1. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az általános - és középiskolák  
Nemzeti Alaptanterv bevezetésével kapcsolatos pedagógiai program módosításait.  
 
          Felelős:  Szita Károly polgármester  
          Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Határidő:  2008. szeptember 1. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Óvodai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás óvodáiban a felvétel 2008. április 16-17-én, 
Kaposvár város általános iskoláiban 2008 április 9-10-én lesz.  
 
          Felelős:  Szita Károly polgármester  
          Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Határidő:  2008. április 17.  
 
 

-----25. Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok javasolta a rendelőben kihelyezni, hogy milyen 
szolgáltatásokért kell és milyenért nem kell fizetni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 78   Száma: 08.02.28/25/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
21/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kaposvár városban térítési díj 
ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló szabályzatot a melléklet szerint. Az egységes díjszabást 2008. március 1 napjától kell 
alkalmazni. 
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A Közgyűlés felkéri az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, 
hogy intézkedjen szabályzat közzétételéről, az érintett háziorvosok és a lakosság tájékoztatása 
érdekében.  
Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 19/2002. (II. 28.) és a 74/2004. (IV. 22.) 
önkormányzati határozattal jóváhagyott szabályzatok hatályukat vesztik. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműkődő:  dr. Vörös Gyula igazgató 

Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2008. március 1.  
 

-----26. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 79   Száma: 08.02.28/26/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 16:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.85 3.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
22/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy Megyei Önkormányzat szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának 2007. évi felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
támogatja, elfogadásra javasolja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:   azonnal (közlés) 
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-----27. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2007. évi közbiztonságáról és a 2008. 
évi feladatokról 

Előterjesztő: Mergancz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Mergancz Sándor r. alezredest, kapitányságvezetőt. 
 
Mergancz Sándor alezredes röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. Külön 
kiemelte – ami országosan is eredménynek számít – a 75 %-os rablási felderítési mutatót. 
 

-----Kérdések----- 
 
Dér Tamás képviselő megkérdezte, hogy a nyugdíjbavonulási hullám hogyan befolyásolja az 
átlagéletkort az állományban? Hogyan befolyásolta a városi kapitányságot a schengeni 
csatlakozás, kaptak-e a határőrség állományából embereket? 
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő megkérdezte vannak-e összehasonlító számok a kábítószer-
fogyasztásról a rendőrségi statisztikát tekintve, az egészségügyi statisztikát milyen mértékben 
érinti, vannak-e átfedések?  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok arra volt kíváncsi, hogy mi lesz a megoldás arra, ha leállítják az 
autókat akkor azzal arányosan meg fog növekedni a lopások száma? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy akik nyugdíjba vonulnak, tényleg nyugdíjra 
jogosultak? 
  
Kovács József tanácsnok az alábbi kérdéseket tette fel: Mi a magyarázata annak, hogy a 
titkosszolgálat létszáma a duplájára nőtt? A kinevezett körzeti megbízott mennyi időt tud az 
adminisztrációs és az egyéb feladatok mellett a körzetében tartózkodni. 
 
Juhász Tibor alpolgármester azzal a kéréssel fordult Mergancz Sándor alezredeshez, hogy 
hívja fel a kollégái figyelmét arra, hogy a Desedán, mint helyi természetvédelmi területen 
nagyobb figyelmet fordítsanak az enduro motorosokra. 
 
Tóth István tanácsnok megkérdezte, hogy a lakosság miért nem érzi azt, hogy csökkentek a 
felderítések számai? Az előállítások száma miért alacsony? Vizionálható, hogy egy álló 
rendőrség lesz az üzemanyagra miatt? 
 
Zsoldos Róbert képviselő arra volt kíváncsi, hogy van-e a rendőrségnek becslése arra, hogy a 
látens bűnözéssel mi a helyzet Kaposváron? Van-e összehasonlításuk arra, hogy a megyei 
jogú városokban, a megyeszékhelyeken is hasonló mértékben csökkent-e az utóbbi években 
az ismertté vált bűncselekmények száma, illetve a kaposvári adatot a megyei országos 
adatokkal összehasonlítva milyen képet mutat? 
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Mergancz Sándor alezredes a feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adta: Nem arról van 
szó, hogy csökkentették az üzemanyagkeretet, hanem, hogy az elmúlt évben 12 millió forint 
állt rendelkezésre üzemanyagkeretre, amit ők a duplájával túlléptek. Jelenleg körülbelül 15 
millió forint a keret, amit be kell tartaniuk. Ezt a keretet úgy tudják csak betartani, hogy 
például a Sávházba gyalogosan mennek a rendőrök.  
Átlagéletkor: A végrehajtó állomány a magyar rendőrségnél is 29-30 év alá csökkent, ez 
náluk sem jobb. Középvezetők körében 35 év körüli az átlagéletkor. 
 A Kaposvári Városi Rendőrkapitányság nem kapott határőr státuszt, határőrökből nem 
kerültek az állományukba, viszont van egy határőr század – akiket önállóan még nem lehet 
alkalmazni - , akik bevethetőek a megye teljes területén. 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő kérdésére elmondta, hogy a kábítószer-fogyasztásról nem 
rendelkezik statisztikával,  de utána fog nézni és e-mail-ben tájékoztatást fog adni. 
A nyugdíjba vonultak tényleg nyugdíjra jogosultak, mert a jelenlegi jogszabályok ezt lehetővé 
teszik, de ennek megváltoztatása folyamatban van. 
A körzeti megbízott – a határőrök bevonásával – remélhetőleg több időt tud majd a 
körzetében tartózkodni. 
A motorosokra mindig kiemelt figyelmet fordítanak. 
Bizonyos területeken biztosan nem jelentkezik a lakosság hangulatában, hogy csökkent a 
bűncselekmény száma, mert a statisztikai adatok senkit sem érdekelnek. 
Az elővezetések száma országos szinten van. 
Látens bűnözés: Minden bejelentést felvesznek és regisztrálják azokat. 
Megyeszékhely összehasonlítás: Országos szinten a megyeszékhelyi városok közül Kaposvár 
egy élhető város. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester megjegyezte, hogy az elért eredmények elismerésre méltóak, az 
erőfeszítések dicséretet érdemelnek. Egy olyan városi kapitányság kezd kialakulni 
Kaposváron, aki együtt akar élni az itt élőkkel. Az országos rendőrfőkapitánnyal 
megállapodott abban, hogy egy 50 millió forintos kamerafejlesztést fognak végrehajtani 
Kaposváron. Ennek az összegnek a felét a város fogja adni, a másik felét pedig az ORFK. Ezt 
a kezdeményezést csak abban az esetben fogja a Képviselőtestület elé terjeszteni, ha 
megnyugtató választ fog arra kapni, hogy ezeket a kamerafelvételeket valóban figyelni is 
fogják. Elmondta továbbá, hogy Kaposváron az integráció az oktatási integráció a cigány 
gyerekek esetében. Az integráció nála nem a felnőtt lakosság integrációját jelenti, mert az 
szegregációhoz vezet egy adott körzetben. 
 
Kovács József tanácsnok megjegyezte, hogy a Cseri városrész körzeti megbízottja jól végzi 
a munkáját. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok szerint a körzeti megbízotti funkció fejlesztése elképzelésben 
nagyon jó volt, de eddig csak fél sikereket értek el vele.  
 
Juhász Tibor alpolgármester egyetértett azzal, hogy Kaposvár egy élhető város, szeretnék 
ha ez így is maradna. Ehhez azonban sok dolgot kell megtennie a rendőrségnek és a 
hivatalnak is.   
 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő véleménye szerint Kaposváron a romló tendenciák ellenére 
is eredményes a rendőri munka. Kifogásolta, hogy a beszámolóban csak két helyen, a 13. és a 
34. oldalon olvashattak ifjúságvédelmi tevékenységről és a kábítószeres bűnözésről. 
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Kevésnek érezte, hogy csak három általános iskolában folytattak dada tevékenységet. Az 
egyesülete nevében megköszönte a rendőrök áldozatos munkáját. 
 
Svajda József képviselő hozzászólásában arról beszélt, hogy ő, mint kaposvári polgár, 
miként látja a rendőrök munkáját a városban. 
 
Tóth István tanácsnok véleménye szerint, amilyen jogszabályi, technikai és személyi 
feltételek mellett működik a rendőrség Kaposváron az elismerésre méltó. 
  
Zsoldos Róbert képviselő megjegyezte, hogy Juhász Tibor alpolgármester által említett 
motorosok nemcsak a Desedán találhatóak meg, hanem a Zaranyi erdőben is. 
 
Mergancz Sándor alezredes zárszavában arra kérte a képviselőket, amennyiben a rendőrök 
részéről szabálytalanságot tapasztalnak, azt minden esetben jelezzék részére.  
A motorosokkal kapcsolatban elmondta, hogy azokat a lehetőségeket, amelyek a rendőrség 
rendelkezésére állnak, azt bevetik a motorosok ellen . 
 
Szita Károly polgármester megköszönte az alezredes beszámolóját, a rendőrség munkáját. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 80   Száma: 08.02.28/27/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 18:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámolóról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
23/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2007. évi közbiztonságáról és a Rendőrség 
2008. évi feladatairól szóló beszámolót elfogadta. 
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-----28. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
2007. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Rajnai zsolt tű. alezredes, tűzoltóparancsnok  ----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Rajnai Zsolt tű. alezredest, tűzoltóparancsnokot.  
 
Rajnai Zsolt tű. alezredes röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy a panelprogram keretében milyen átfutási 
idővel számolhatnak a lakóközösségek a szakvélemény megadásával? 
 
Kovács József tanácsnok arra volt kíváncsi, hogy a vonulós tűzoltóknál a gépkocsi 
parancsnokok mennyire ismerik a helyszínt, mennyi idő alatt érnek ki – például a Zselic 
kertvárosba - a helyszínre? 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte a tűzoltóparancsnoktól, hogy tűzvédelmi szempontból 
milyennek ítéli a kaposvári panelházaknak a szellőzőrendszerét? 
 
Dér Tamás képviselő megkérdezte, hogy az átlagéletkor a közép- és a felső vezetésnél 
hogyan realizálódik a tűzoltóknál? Mi a vélemény arról, hogy olyan jogszabályok vannak, 
hogy szilveszterkor bárki tűzijátékot csinálhat? 
 
Oláh Lajosné alpolgármester megkérdezte, hogy a gyakorló pálya kialakítását hova 
tervezik? Önkormányzati, illetve pályázati pénzekből kívánják azt megvalósítani? 
 
Rajnai Zsolt tű. alezredes a feltett kérdésekre a következő válaszokat adta: 
A szellőzőrendszerek korszerűtlenek, elavultak, ismeretei szerint a panelprogramba ezekre is 
lehet pályázni.  
A szakvélemény kiadásának határideje 15 nap. 
Azok, akik gépjárművezetői kinevezést kapnak náluk, azoknak kötelező úgynevezett vezetési 
gyakorlatokat tartani az autókkal. A kertvárosban gyakran előforduló probléma, hogy 
bizonyos tűzoltójárművek nem tudják megközelíteni a helyszínt, helyette másik gépkocsit – 
például telepjárót – kell kihívni a helyszínre. 
Az átlagéletkor 30 év alatt van, a középvezetőknél körülbelül ugyanez. Az osztályvezetők 
személye évek óta stabil, jól felkészült és szakmai tapasztalatokkal rendelkező emberek. 
Véleménye szerint a tűzijátékok döntő többsége leginkább sérülésekhez vezet és nem 
tüzekhez, ezért a tűzoltók részére többletfeladatot nem jelent. 
Gyakorlópálya kialakítására eddig nem írtak ki pályázatot. Van egy légópince és egy 
gyakorlópálya, melyet az Önkormányzattól kaptak, mely lehetőséget biztosítana a teljes 
kiépítésre. Ezúton is kérte a Polgármester segítségét ahhoz, hogy a hivatal hozzáértő 
munkatársai legyenek segítségükre a pályázatok figyelésében és elkészítésében. 
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester megköszönte Rajnai Zsolt tü. alezredesnek és a tűzoltóság 
valamennyi dolgozójának a munkáját. Ígéretet tett, hogy minden segítséget meg fognak adni, 
ahhoz, hogy Kaposváron megvalósuljon egy regionális kiképzőpálya. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 81   Száma: 08.02.28/28/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 18:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
24/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága 2007.évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----29. Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, a beruházónak a gyógyszertár 
miatt éri meg ez a beruházás. Ugyanis abban bízik, hogy akkora forgalmat fog indukálni ez a 
gyógyszertár, hogy neki még ilyen konstrukcióban is megéri ezt megvalósítani. 
 

-----Kérdések----- 
 
Jurmann Béla tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy vélhetően el vannak számozva az 
együttműködési megállapodás tervezet alpontjai. Megkérdezte, milyen egyéb kártérítési 
kötelezettségekkel járna, ha a szerződést felmondaná a beruházó, ha az önkormányzat a 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tenne eleget.  
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Kováts Imre képviselő az alábbi kérdéseket tette fel: Milyen cégadatokat kell még 
pontosítani? Az  ajánlatot tevő cégnek milyen referenciái vannak az egészségügyi ellátásban? 
Mit lehet tudni a mellékelt szerződésben említett cégcsoportról?  A szerződés mellékletei 
miért nem kerültek becsatolásra? Miért volt sürgős – tervegyeztetés előtt - a szerződés 
aláírása? Az ajánlatot adó cégnek mi az üzlet? Kinek jut a rossz zsidó szerepe? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megköszönte Jurmann Béla tanácsnok észrevételét, mert 
valóban elírásra kerültek a tervezet alpontjai. 
Kováts Imre képviselő kérdéseire válaszolva elmondta, a szerződés aláírásra került, a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot erről tájékoztatták.  Azt is tudták, amikor ezt 
becsatolták, hogy ez a cég létre fog hozni egy olyan projekttársaságot, amelyik kifejezetten a 
kaposvári egészségházat valósítja meg.   
Az üzlet ebben a gyógyszertár létesítése és nem az egészségház. Több városban az országban 
hasonló konstrukcióval ez a cégcsoport létesít egészségházat. Kaposváron több ajánlata is lett 
volna, csak több olyan problémás területe nincs az önkormányzatnak az orvosi alapellátás 
vonatkozásában, ahol ilyet meg lehetett volna valósítani. Meggyőződése, hogy aki itt befektet, 
az tudja, hogy a gyógyszeriparban és gyógyszertár létesítésében van üzlet.  
A szerződéssel kapcsolatosan külön szabályokat nem kötöttek ki, mert véleményük szerint a 
kártérítés Ptk-ban szabályozott rendjénél nagyobb biztosíték nincs. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő szerint az előterjesztés és a megállapodás aláírás időpontjában az a 
projekt cég, amit Kaposvár Egészségháznak neveznek, azt márt létrehozták december 
közepén. Ezért nem értette, hogy egy későbbi időpontban miért kellett arra hivatkozni, hogy 
majd pontosítják a Kaposvár Egészségház Kft-nek az adatait. Véleménye szerint az 
önkormányzatnak csak annyi kára lehet - ha nem valósul meg -, hogy továbbhalasztódik a 
körzet egészségügyi ellátásának színvonalasabb megoldása. 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok örömét fejezte ki, hogy ez a beruházás végre megvalósul.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy az a vállalkozás, amelyik ez ügyben 
javaslatával megkereste a hivatalt, nem akart erre a területre menni. Nem négy orvosi rendelőt 
akart egy helyen, hanem tizennégyet. Lakótelepekre, a legforgalmasabb helyekre szeretett 
volna menni, de ott nem kapott lehetőséget. Egyetértett Kováts Imre képviselő 
hozzászólásával. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 85   Száma: 08.02.28/31/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról, a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító javaslatával az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 95.83 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
26/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Pécsi utcai „Egészségház” 
beruházás megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy döntött, hogy jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező, együttműködési és használati jogot alapító megállapodást. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

Bajzik Imre igazgató 
dr. Vörös Gyula igazgató 
Kacsar József intézményvezető 

Határidő:   2008. március 1. a szerződő fél értesítésére 
2008. április 15. a tervek egyeztetésére 
2009. július 30. az egészségügyi létesítmények költözésének 
lebonyolítására.  

 
 

-----30. Előterjesztés a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának bővítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és a Népjóléti Bizottság módosításával javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a Népjóléti Bizottságon ő javasolta, hogy 0,3 fő 
helyett 0,5 főben kerüljön foglalkoztatásra a terápiás munkatárs. Indoklásában előadta, hogy a 
rendelet szerint 6-8 fős csoportokat lehet működtetni a fogyatékos, félig felnőttek kezelésére, 
oktatására. Abból indult ki, hogy a társadalomnak nem kis számú olyan rétegét érinti ez az 
előterjesztés, akik fokozott gondoskodást igényelnek. Ha nem nyolc fő, hanem hat fő lenne a 
csoportoknak a száma, akkor az 0,7-es szorzójú pedagógust igényelne. Kérte a 
Képviselőtestületet, hogy támogassa a Népjóléti Bizottság módosító javaslatát. 
 
Dr. Vörös Gyula igazgató véleménye szerint az igényekkel összhangban óriási lépés az, 
hogy folyamatosan növelik a kapacitást. Az intézmény vezetőjével egyeztettek és örülnek 
annak, hogy a tárgyi feltételeket sikerült megteremteni. A személyi feltételek biztosítása 
elégséges az ott végzett megfelelő színvonalú munkához. Megjegyezte, nemcsak ennél az 
intézménynél lenne szükség létszámbővítésre.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 85   Száma: 08.02.28/31/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Népjóléti Bizottság módosító indítványáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 70.84 60.71 
Nem 2 8.33 7.14 
Tartózkodik 5 20.83 17.86 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 86   Száma: 08.02.28/31/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
27/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 2008. május 1-jétől a Gyöngyfa 
Napközi Otthonban ellátott fiatal fogyatékkal élő felnőtteket gondozó csoportok számát a 
jelenlegi 3-ról 4-re emeli, ezzel a férőhely számát 32-re növeli, az intézmény közalkalmazotti 
létszámát 1 fő gondozói, valamint 0,5 fő (részmunkaidőben foglalkoztatott) terápiás 
munkatárs létszámmal növeli. 
A Közgyűlés 2008. évben 1.402.762 Ft személyi juttatást, járulékot, valamint 1.222.802 Ft 
dologi kiadási előirányzatot biztosít a Bölcsődei Központ révén a normatív állami 
hozzájárulás terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igazgató  
   Molnár György igazgató 
   Szabó Józsefné intézményvezető 
Határidő:  2008. május 1. 
 
 

-----31. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti 

díjainak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elnézést kért a határozati javaslatban történt elírásért. Ft/m2/év 
helyett Ft/m2/hó került feltüntetésre.   
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták 
az előterjesztést. 
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-----Kérdések----- 
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy a műfüves pályák bérleti díjával kapcsolatos 
összegek minek alapján kerültek beállításra? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, más városok hasonló jellegű 
létesítményeitől kértek tapasztalati számokat. 
  

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 87   Száma: 08.02.28/32/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 91.67 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.33 7.14 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
28/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során vagy pályázat nélküli hasznosítás esetén érvényesítendő minimális bérleti díjait 
2008. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 
díjövezet 

I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 
Ft/m2/év 

„A” bár, mulató 77.120 61.893 51.359 30.750 
„B
” 

vendéglátóipari, pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 
céljára 

51.359 41.165 30.783 25.599 

„C
” 

üzlet, iroda 25.599 20.739 15.542 10.195 

„D
” 

műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

15.542 10.195 5.185 2.429 
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„E
” 

raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 10.195 5.185 2.429 2.104 

Földterületek 
Ft/m

2
/év 

„F” beépített telekingatlan és felépítmény által elfoglalt 
földterület 

880 813 732 674 

„G
” 

beépítetlen terület 13 13 11 6 

„H
” 

szántó művelésű ingatlanok  1,50,- (haszonbérleti díj) 

„I” rét művelésű ingatlanok 1,50,- (haszonbérleti díj) 
„J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, gyümölcsös 

stb.) 
2,50,- (haszonbérleti díj) 

Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1012,- 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 3.400,- 
Tornaszoba 1.301,- 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 1.861,- 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 3.917,- 
Műfüves sportpálya (világítás nélkül) 12.000,- 
Műfüves sportpálya (világítással) 20.000,- 
Aula 3.917,- 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 383,- 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 651,- 
Étterem és kiszolgáló helyiségei  52.244,-Ft + rezsi/alkalom 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az 
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanai – elhelyezkedésük szerint –az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. 

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. és 

C. pontja) 
III. díjövezet: családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 

Övezete)  
IV. díjövezet: lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 

pontja) 
V. díjövezet: külterületek, illetve lakott területen kívüli területek 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 
műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 
számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 
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Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2008. március 01. 
 
 

-----32. Előterjesztés a Garanciaalapba tartozó ingatlanok bővítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Vagyongazdálkodási és 
Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az általuk tett módosítással javasolta 
elfogadásra. 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 88   Száma: 08.02.28/33/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a Vagyongazdálkodási és 
Turisztikai Bizottság módosító indítványával az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 91.67 78.57 
Nem 2 8.33 7.14 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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29/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 351/2007. (XII. 20.) önkormányzati 
határozattal elfogadott és a Garanciaalapba tartozó ingatlanok körét az alábbi ingatlanokkal 
bővíti: 

Elhelyezkedés  Megnevezés 
0110 hrsz. 1 ha 1649 m2, a terület a 67. sz. főút mellett, a Szigetvár 
felé vezető szakaszon helyezkedik el.  

Szántó 

0117 hrsz. 4 ha 9944 m2, a terület a 67. sz. főút mellett, a Szigetvár 
felé vezető szakaszon helyezkedik el. 

Szántó 

3403/2 hrsz. 3 ha 6490 m2, a Videoton Holding kaposvári üzeme 
mellett található az Izzó utcában 

magánút és ipartelep 

 

Szükség szerint felhasználható tartalékterületként: 

Elhelyezkedés  Megnevezés 
13343 hrsz, 2314 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13341 hrsz, 2051 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13340 hrsz, 2384 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
1338 hrsz, 2149 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13335 hrsz, 2305 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13334 hrsz, 2149 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13333 hrsz, 2248 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13332 hrsz, 2248 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13331 hrsz, 2248 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
13330 hrsz, 2248 m2 toponári telek Kivett beépítetlen terület 
2381/2 hrsz. 5 ha 2921 m2, a Kisgát városrész északi részén, a 
Guba S. u. mögött 

Szántó 

3530 hrsz, 6 ha 4247 m2, az izzó utcai iparterület mögött Szántó, gyep 
13416/19 hrsz, 7867 m2, toponári (Juhász Gy. utca mögötti) 
terület 

Kivett beépítetlen terület 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2008. március 15. 
 

-----33. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi 
rendelők privatizációjának határidő módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
Elmondta, hogy a háziorvosok egyenlőre nem kívánnak élni a vásárlás lehetőségével, viszont 
sok praxiscsere történt. A rendelők megvétele továbbra is érdekelné őket csak a praxisvásárlás 
miatt kiköltekezték magukat. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő utalt dr. Heintz Tamás tanácsnok egészségházzal kapcsolatos 
megjegyzésére, mely úgy szólt, hogy lehetőség szerint tartsák távol a magántőkét ettől és 
lehetőség szerint privatizálják ezeket a háziorvosi rendelőket. Szerinte akkor azt kellene 
javasolni, hogy önkormányzat újítsa fel és lássa el a megfelelő technikai berendezésekkel a 
rendelőket. Véleménye szerint az ellentéteket fel kellene oldani. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy ami az alapellátásba 
történő privatizációt jelenti és amit a képviselő képviselt az egészség üzlet címszó alatt 
végrehajtandó, Magyarországon levő egészségügyi „reformot” képviseli. Hosszú évek óta 
nem fordítottak egy fillért sem a háziorvosi rendelők felújítására. Ebben az évben 25 millió 
forintot terveztek be, amit a háziorvosi rendelőkre kívánnak költeni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 89   Száma: 08.02.28/34/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
30/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a háziorvosi rendelők 
privatizációjával  kapcsolatban   a támogatás formájában biztosított  kedvezményes vásárlás 
rendszerét, valamint a rendelőkkel egybeépített szolgálati lakások megvásárlásának 
lehetőségét 2010. december 31-ig meghosszabbítja és fenntartja. 

 
Felelős:                             Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                 Sárdi Péter   igazgató 
Határidő:                           2010. december 31.         
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-----34. Előterjesztés útterület tulajdonjogának a megszerzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Kométa ingyen fogja 
adni az utat például az orvosi rendelő kialakításához, ezen túlmenően az útterületre eső ÁFA-t 
is megfizeti az önkormányzat helyett. Az egyezségért köszönetet mondott. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 90   Száma: 08.02.28/35/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
31/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KOMETA 99 Zrt. 1/1 arányú 
tulajdonát képező Kaposvár külterület 0325/7 hrsz-ú, mindösszesen 2 ha 8370 m2 alapterületű 
„iparterület, erdő, gyep, saját használatú út” művelési ágú ingatlan ’c’ „gyep (rét)” megnevezésű 
4921 m2 alapterületű, ’d’ „saját használatú út” 5026 m2 és ’f’ „gyep (rét)” 3975 m2 alapterületű 
alrészletének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását köszönettel elfogadja. A KOMETA 
99 Zrt. Részéről az átvevő Önkormányzat az ingatlanátadás átadás céljára és ingyenességére 
tekintettel 400.000 Ft támogatást elfogad, amely összeget a város az ÁFA megfizetésére 
fordít. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására, a megszerzett 
útterületet pedig az Önkormányzat törzsvagyonába helyezi. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2008. április 30. 
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-----35. Előterjesztés a Kaposvár, Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátásáról és 
szennyvízelvezetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, másként nem látják megoldhatónak a problémát. 
 

-----Kérdések----- 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a délelőtt folyamán elfogadásra került a 
közművekkel kapcsolatos hozzájárulásnak a mértéke, amit 90 %-ban határoztak meg Ha ezt 
három hónappal később terjesztik elő, akkor rájuk vonatkozna a 90 %-os térítés? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy az önkormányzat megy be 
magántulajra szolgalmi joggal megépíteni egy fővezetéket. Utána egy megállapodás 
rendszerrel vállalják a magántulajdonon lévő közmű gerincvezetékre történő rácsatlakozást és 
egyéni mérőnek a kialakítását. Miután magánterületen van és egy megállapodásos rendszer 
alapul, ez nem tartozna bele akkor sem abba a körbe. 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 91   Száma: 08.02.28/36/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
32/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Cseri u. 22. sz. alatti lakások 
vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 
 
1./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti  
megállapodások megkötésére az érintett ingatlantulajdonosokkal: 
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2./ A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében foglalt feltétételek teljesülése esetén 
hozzájárul az előterjesztés mellékletében meghatározott közművek kiépítéséhez, melyhez a 
szükséges 4.500,- eFt-os forrást a 2008. évi költségvetésben biztosítja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
   Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2008. július 20.  
 
 
 
-----36. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási 

szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 92   Száma: 08.02.28/37/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
33/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási 
Társulás társulási szerződésének 23. pontját a következő szöveggel történő kiegészítéssel 
jóváhagyja. 
„Amennyiben a tag a fenntartási költség fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát 
követően, az inkasszó lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás 



2008.03.31. 14:27:26            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\február\2008-02-28.doc            Lukács Györgyné            103. oldal, összesen: 126 
 

kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, úgy bankszámlájára azonnali 
beszedési megbízás /inkasszó/ nyújtható be.” 
 
A Közgyűlés felhatalmazza Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét és címzetes 
főjegyzőjét a módosított társulási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  

       Dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző 
Közreműködik:     Dr. Farkas Edit   aljegyző 
Határidő:               2008. február 28. 
 
 

-----37. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok munkájának elismeréséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Horváth Márkot, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
elnökét, valamint Bogdán Imrét, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. 
Ezúton mondott köszönetet a kisebbségi önkormányzatoknak a kisebbségek érdekében 
végzett munkáért. 
Megköszönte továbbá dr. Bendli Attila törvényességi referens munkáját azért a segítségért, 
amit a négy kisebbségi önkormányzat részére nyújtott. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 93   Száma: 08.02.28/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 19:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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34/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a kaposvári kisebbségi 

önkormányzatoknak, valamint a kaposvári kisebbségi közösségeknek a város érekében 
végzett munkájukért és felhatalmazza a polgármestert, hogy ez erről szóló okleveleket a 
kisebbségi önkormányzatok számára átadja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2008. március 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatokkal kötött 

megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2008. március 30. 

 
 

-----38. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester---- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 94   Száma: 08.02.28/39/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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35/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári kisebbségi önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodások II/3.1/a. pont első bekezdésének módosítását az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
„Az önkormányzat a központi költségvetéstől érkező általános működési támogatást két 
részletben, február 15. és augusztus 15. napja után, az önkormányzat számlájára történő 
beérkezést követő 8 napon belül bocsátja a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére. 
 
Az önkormányzat a központi költségvetéstől érkező feladatalapú támogatást két részletben 
május 15. és augusztus 15. napja után, az önkormányzat számlájára történő beérkezést 
követő 8 napon belül bocsátja a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. április 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári kisebbségi önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodások II/3.1/a. pont második bekezdésének kiegészítését 
az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
„Az önkormányzati kiegészítő támogatás két részből áll: egyrészt a testületi működést 
lehetővé tevő kisebb összegű alaptámogatásból, másrészt a nagyobb összegű feladat-
arányosan differenciált támogatásból. Az önkormányzat az alaptámogatás felosztásánál a 
legutóbbi népszámlálás adatai alapján a kisebbséghez tartozó kaposváriak létszámát veszi 
figyelembe, míg a feladat-arányosan differenciált támogatás felosztásánál a kisebbségi 
önkormányzat teljesítményét értékeli.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. április 1. 

 
 

-----39. Előterjesztés a  kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 95   Száma: 08.02.28/40/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
36/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári kisebbségi önkormányzatokat 

2008. évben az alábbi összeggel támogatja: 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:   1.288 ezer Ft, 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat:   1.043 ezer Ft, 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat:      813 ezer Ft, 
Német Kisebbségi Önkormányzat:   1.280 ezer Ft. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. február 28. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi 

támogatásáról a 297/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat 2. pontja alapján dönt, azzal, 
hogy a feladat-arányos felosztás során a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi munkáját 
értékeli. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2009. február 29. 
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-----40. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 96   Száma: 08.02.28/41/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
37/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár-Sántos Szociális 
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. A társulási megállapodás 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„Amennyiben a tag önkormányzat a gesztor önkormányzat felé vagy a gesztor 
önkormányzat a tag önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségének, a fizetési 
határidő lejártát követően, az inkasszó lehetőségére történő figyelmeztetését is tartalmazó 
felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, úgy bankszámlájára 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be.” 

 
2. A társulási megállapodás 19. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„A Sántos községben működő idősek nappali ellátása vonatkozásában Sántos község 
vállalja, hogy ingyenesen biztosítja a tulajdonát képező Sántos, Fő u. 112. szám alatti 
ingatlanban a jogszabályban előírtak szerinti helyiségek használatát.  A Társulás a 
normatívákból biztosítja a működtetéshez (fűtés, vízellátás, áramellátás, vezetékes telefon, 
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karbantartás, a személyi kiadások, járulékaival, egyéb dologi kiadások) szükséges 
költségeket.” 

3. A társulási megállapodás 20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„Az 1. pontban szereplő közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadásához a 
tag önkormányzati képviselő-testületek egyetértő döntése szükséges.” 

 

4. A társulási megállapodás 9. pontjának utolsó mondata hatályát veszti. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:  2008. április 1. 
 
 
 

-----41. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményéről, a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, valamint költségátalányukról 

Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok tájékoztatásul elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság megtárgyalta  és támogatta  az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Csizi László képviselő megkérdezte, a törvénnyel hogyan áll összefüggésbe a 579.800,-Ft, 
mivel az 50,-Ft-tal több, mint amit a törvény lehetővé tesz? 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok válaszában elmondta, a felfelé kerekítés miatt jött ki ez az 
összeg. 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 97   Száma: 08.02.28/42/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
38/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 1. napjától  
 

a.) a polgármester illetményét havi bruttó 579.800,-Ft-ban; 
b.) a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét havi bruttó 567.000,-Ft-

ban, 
c.) a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 251.000,-Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
  Somlainé Ferincz Judit irodavezető 
Határidő: 2008. január 1. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 1. napjától  

 
a.) a polgármester költségátalányát havonta 173.900,-Ft-ban; 
b.) a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester költségátalányát havonta 113.400,- 

Ft-ban, 
c.) a társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányát havonta 50.200,-Ft-ban 
 
állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Somlainé Ferincz Judit irodavezető 
Határidő: 2008. január 1. 
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-----42. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az 
okmányiroda teljes körű akadálymentesítésére benyújtott pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 98   Száma: 08.02.28/43/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által az okmányiroda teljes körű akadálymentesítésére benyújtott 
pályázatról szóló tájékoztatót. A program megvalósításához szükséges 1.666 e Ft önrészt a 
Közgyűlés a 2008. évi költségvetés Céltartalékában az önkormányzati pályázatok önerejére 
elkülönített keret terhére biztosítja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Sári László igazgató 
Határidő:            azonnal (közlés) 
 
 

-----43. Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlásáról iskolatej program tárgyában 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, azért készült ez az 
előterjesztés, mert a 23 megyei jogú város úgy határozott, kérik a Kormány segítségét annak 
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érdekében, hogy a Minisztérium által kezdeményezett és kedvezményezett iskolatej akcióban 
a támogatás összegét saját költségvetésének terhére legalább 50 %-kal emelje meg. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a határozati javaslat milyen minisztériumi 
vizsgálatra gondol, milyen feltételek megteremtéséről lehet szó? 
 
Pintér Attila tanácsnok arra volt kíváncsi, hogy tudnak-e úgy fogalmazni, hogy milyen 
módon lehet biztosítani a magyar szarvasmarhatartó tejtermelő gazdáktól vagy azok közös 
szervezeteitől közvetlenül történő iskolatej vásárlást?  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző idézett a veszprémi kezdeményezésből, többek között, 
hogy a Kormány teremtse meg annak a lehetőségét, hogy magyar termelőktől vásároljanak. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő szerint olyan tárgykörben élnek felterjesztéssel, olyat kérnek az 
FVM-től, ami régóta működik, csak nem tudnak róla. Magyarán, a hivatal tájékozatlan, ezért 
mennek szintén a tájékozatlan többség után. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, a megyei jogú városok közösen azért 
kezdeményezték, mert ma kötelező közbeszerezni. A közbeszerzést pedig az viszi el, aki 
tudja. Nincs arra biztosíték, hogy ne a magyar tejtermelőktől szerezzenek be tejet. Ezt 
szeretnék kivédeni. 
 
Kováts Imre képviselő szerint bárki számára lehetőség van, mint közvetlen tejtermelő 
bekapcsolódni az iskolatejbe. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 99   Száma: 08.02.28/44/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 91.66 78.58 
Nem 1 4.17 3.57 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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40/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felterjesztéssel fordul a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Miniszterhez annak éredekében, hogy a Minisztérium által kezdeményezett 
és kedvezményezett iskolatej akcóban a támogatás összegét saját költségvetésének terhére 
legalább 50%-kal emelje meg. 
A testület kezdeményezi továbbá, hogy a minisztérium vizsgálja meg annak lehetőségét, 
milyen módon lehet biztosítani a magyar szavasmarha-tartó, tejtermelő gazdáktól, vagy azok 
közös szervezeteitől közvetlenül történő iskolatej vásárlást. Járjon el, hogy az ügyben illetékes 
szakhatóságok a feltételek megteremtésében nyújtsanak támogatást. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----44. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, ez azokat a változtatásokat 
tartalmazza, amelyeket a beadott, illetve a beadandó pályázatok kapcsán foglaltak össze. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 100   Száma: 08.02.28/45/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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41/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési 
Tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a projektekre 
vonatkozó módosított Cselekvési Tervet.  
Megbízza a polgármestert, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács előtt 
képviselje az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, valamint, hogy javasolja a Tanács 
számára a Cselekvési Tervben szereplő fejlesztések és előkészítésük támogatását. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László pályázati igazgató 
Határidő:  2008. december 31. 
 

-----45. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a - 350/2007.(XII.20.) önkormányzati határozat 3. 
pont – Morus üzletházzal kapcsolatos ügy jelenleg milyen stádiumban van? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, a szerződést még nem írta alá és mindaddig 
nem is írja alá, amíg a kaposvári vállalkozók adósságát nem rendezik. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő szerint a határozatban helytelenül van rögzítve, hogy ki tartozik az 
alvállalkozóknak,  ugyanis az  alvállalkozók kifizetése a Morus Zrt. kötelezettsége. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 101   Száma: 08.02.28/46/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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42/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 330/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2008. 

május 31-re módosítja. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész (szabályozási terv módosítás) 
   Sárdi Péter igazgató (kisajátítást pótló adásvétel) 
Határidő:  2008. május 31. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (VI.15.) önkormányzati határozatát 

visszavonja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató 
Határidő:          azonnal     
 
3.) A Közgyűlés a 4/2007. (II. 22.) önkormányzati határozat 4. pontjának szövegét az alábbiak 

szerint módosítja:  
 

4.) A Közgyűlés a Kapos TV és Rádió Kht. részére legfeljebb 25 millió Ft értékű stúdió 
berendezés vásárlásához 2007. évben legfeljebb 9.415 e Ft támogatást biztosít, egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy 2008-2011. években a pályázat útján kiválasztott 
legkedvezőbb hitel, vagy lízing konstrukció igénybevétele mellett felmerülő költség 
erejéig, de legfeljebb összesen a teljes beruházást tekintve 28.544 e Ft összegig 
támogatást biztosít.  

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                                 Katona József ügyvezető igazgató 
Határidő:            2007. december 31. 
 
4.) A Közgyűlés a 179/2007. (VI. 7.) önkormányzati határozat határidejét 2008. március 31-

ra módosítja. 
 
   Felelős:                      Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:          Molnár György igazgató 
   Határidő:            2008. március 31. 
 
5.) A Közgyűlés a 179/2007. (VI. 7.) önkormányzati határozat „polgármesteri keretre 

vonatkozó” részét visszavonja. 
 
   Felelős:                      Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:          Molnár György igazgató 
   Határidő:            azonnal 
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6.) A Közgyűlés a 221/2007. (IX. 27.) önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2008. 
június 30-ra módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igazgató  

Molnár György igazgató 
Szabó János intézményvezető 

Határidő:  2008. június 30. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 270/2007. (XI.8.) önkormányzati 

határozatának 4. pontját visszavonja. 
 

   Felelős:                      Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:          Molnár György igazgató 
     Bajzik Imre igazgató  
   Határidő:            azonnal 
 

8.) A Közgyűlés a 273/2007. (XI. 8.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2008. 
március 30-ra, valamint 2008. május 30-ra módosítja. 

 

Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                    2008. március 30. (az előszerződés megkötésére) 
   2008. május 30. (végleges szerződés megkötésére) 
 

9.) A Közgyűlés a 273/2007. (XI. 8.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2008. 
március 30-ra módosítja. 

 

Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                     2008. március 30. (szerződés módosításra) 
 

10.) A Közgyűlés a 315/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat határidejét 2008. március 31-
re módosítja. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2008. március 31. 
 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 317/2007. (XII.6.) önkormányzati 
határozatát visszavonja. 

 

Felelős:                          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:              Sárdi Péter igazgató 
                                      Dr. Vörös Gyula igazgató 
                                      Molnár György igazgató 
                                      Bajzik Imre igazgató 
Határidő:                       azonnal 
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12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 321/2007. (XII.6.) önkormányzati határozat 
határidejét 2008. március 25-re módosítja. 

 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:            Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                      2008. március 25.  (szerződés módosítására)  

 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2007. (XII.6.) önkormányzati határozat 

1. pontjának határidejét 2008. április 15-re módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2008. április 15. 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2007. (XII.6.) önkormányzati határozat 

2. pontjának határidejét 2008. április 15-re módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2008. április 15. 

 
15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 335/2007. (XII.6.) önkormányzati határozat 

határidejét 2008. március 31-re módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2008. március 31. 

 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 350/2007. (XII.20.) önkormányzati határozat 

1. pontjának határidejét 2008. december 31-re módosítja és egyúttal a 3. pont utolsó 
mondatával – a mondat egyidejű törlésével – az 1. pontot kiegészíti. 

 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:            Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                      2008. december 31. 
 
 

-----46. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 102   Száma: 08.02.28/47/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 95.83 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
43/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2007. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----47. Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 103   Száma: 08.02.28/48/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
44/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2007. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
-----48. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató – főrendezői megbízásáról szóló 

pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselőtestület által elfogadott pályázati kiírást 
valamennyi vezető magyar színház igazgatójának el fogják küldeni azzal, hogy függesszék ki 
és értesítsék a színházi dolgozókat erről a pályázati kiírásról. 
Elmondta továbbá, hogy Svajda Györgyöt személyesen kérte fel, hogy nyújtsa be pályázatát. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte a Polgármestertől, hogy látja-e annak akadályát, hogy a 
pályázat részeként elkészítendő intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programok, a 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseke kikerüljenek az Internetre? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, mi indokolta, a szakértői szakmai bizottság létszámát 
megnövelték a korábbi évek pályázatához képest? Milyen szempontok alapján próbálták 
kiválasztani a szakértőket ebbe a bizottságba? Előzetesen megkérdezték-e a szakértőket, hogy 
elvállalják-e a felkérést? 
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Pintér Lóránd képviselő megkérdezte a Polgármestertől, mi motiválta arra, hogy 
személyesen kérje fel Svadja Györgyöt a pályázatának benyújtására. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Kováts Imre képviselő kérdésére válaszolva elmondta, 
miután személyi kérdésről van szó, ezért a zárt ülés kötelező, kivéve akkor, hogy ha az 
érintett beleegyezik a nyilvános ülés tartásába. A vonatkozó Kormányrendelet, amelyik a 
közművelődési, művészeti intézmények vezetői álláshelyeinek a pályázatairól szól, annak a 7. 
§ (7) bekezdése a következőt tartalmazza: „A pályázat tartalma csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető a megbízói és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.” 
Tehát, ha a pályázó beleegyezik a nyílt ülés tartásába és a közzétételbe, abban az esetben 
került ki az anyag az Internetre.   
 
Szita Károly polgármester elmondta, valamennyi pályázótól nyilatkozatot fognak kérni 
arról, hogy hozzájárulnak-e a pályázatuk nyílt ülésen való tárgyalásába. 
A szakmai bizottság létszámával kapcsolatos kérdésre elmondta, az volt a legfontosabb 
szempontja, hogy a legerősebb  szakmai bizottságot kérje fel a pályázatok előbírálatára. A 
szakértői bizottság minden tagját felhívta telefonon, hogy megkérdezze tőlük elvállalják-e a 
szakmai bizottságban való részvételt. A felkérésre mindenkitől igen választ kapott.  
Svajda Györgyöt azért kérte fel személyesen a pályázatának benyújtására, mert véleménye 
szerint Kaposvárnak a „legjobb” jár. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok szerint a határon túli magyar színházaknak is meg kellene küldeni a 
pályázati felhívást. 
 
Kováts Imre képviselő utalt arra, hogy a szegedi színházigazgató-pályázat szakmai anyagát 
feltették az Internetre. Javasolta, hogy kérdezzék meg a pályázókat arról, hogy hozzájárulnak-
e a pályázatuk szakmai anyagának Internetre történő kitevéséről. 
 
Vajda Imréné képviselő egyetértett azzal, hogy a színház társulata is ismerje meg a többi 
pályázatot. 
 
Pintér Lóránd képviselő utalt a Polgármester azon kijelentésére, hogy Kaposvárnak a 
„legjobb” jár, ezért megkérdezte, hogy ez már egy eredményhirdetés volt? 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta, hogy a Kulturális 
Közlöny az, amelyik nyilvánosságra hozza a pályázatokat. A közlöny eljut a határon belül és 
a határon túli településekre is az előfizetőknek.  
Elmondta továbbá, nem látja akadályát annak, hogy minél szélesebb körben értesüljenek a 
pályázati kiírásról. Szinte biztos abban, hogy minden pályázó hozzá fog járulni a teljes 
pályázatának nyilvánosságra hozataláról.  
Pintér Lóránd megjegyezésére elmondta, hogy a Képviselőtestület fog dönteni a 
színházigazgató kinevezéséről. Bármelyik képviselőnek adva van a lehetőség, hogy felkérjen 
bárkit arra, hogy benyújtsa a pályázatát. Ő maga élt is ezzel a lehetőséggel, nyilvánosságra is 
hozta kit kért fel erre, mert véleménye szerint ma erre a feladatra a legjobb Svajda György. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 104   Száma: 08.02.28/49/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 95.83 82.15 
Nem 1 4.17 3.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
45/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Csiky 

Gergely Színház igazgató- főrendezői magasabb vezetői megbízására az alábbi 
feltételekkel pályázatot ír ki. 

 
Az igazgató- főrendezői megbízás 5 évre, 2008. július 1-től  2013. június 30-ig szól. 
A pályázó a vezetői megbízás kezdő időpontjára eltérő, későbbi időpontot is megjelölhet. 
 
Pályázati feltételek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6. § (5) 
bekezdése alapján 
 
- felsőfokú szakirányú végzettség, 
- legalább ötéves szakmai gyakorlat. 
 
A pályázatok elbírálása a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) 
Kormányrendeletnek megfelelően történik. Az igazgató kinevezéséről, besorolásáról és 
bérezéséről a Kjt. rendelkezik.  
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás:  
-  vezetői pótlék 
- 100 eFt/hó differenciált illetmény- többlet 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
- a pályázó részletes szakmai életrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
- a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
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- az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 
A pályázatokat a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez /7400 Kaposvár, Kossuth tér 1./ kell 
benyújtani. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot tartalmazó Kulturális Közlöny 
megjelenésétől számított 30 nap. 
 
A pályázatok elbírálásáról a Közgyűlés várhatóan 2008. április 24-én dönt. 
  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2008. február 29. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Csiky Gergely 

Színház igazgató- főrendezői munkakörére benyújtott pályázatokat értékelő szakmai 
szakértői bizottságba az alábbi személyeket kéri fel: 
 
1.) Dr. Giber Vilmos az Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnoka, 
2.) Kovács Zsolt a Csiky Gergely Színház Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, 
3.) Tóth Géza a Színházi Dolgozók Szakszervezete Csiky Gergely Színház  
     Alapszervezetének elnöke, 
4.) Verebes István színész- rendező, 
5.) Vidnyánszky Attila a Debreceni Csokonai Színház művészeti vezetője, 
6.) Bodollay Géza a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója, 
7.) Iglódi István a Pesti Magyar Színház igazgatója, 
8.) Törőcsik Mari színművész. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2008. március 15. (szakértők felkérése) 

 
 

-----49. előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 105   Száma: 08.02.28/50/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 20:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 95.83 82.15 
Nem 1 4.17 3.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- Őssejt Terápia a Beteg Gyermekekért Alapítvány részére  100.000 Ft 
- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány részére (díjazottak jutalmazásához) 300.000 Ft 
- Árpád Ház Alapítvány khsz. részére 40.000 Ft 

 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselő egyéni képviselői keretéből 

- Somogy Polgáraiért Alapítvány részére 40.000 Ft 
- Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért részére 40.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. április 15. 
 
 

-----50. Interpelláció----- 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
Gelencsér Ferencné képviselő: „Tisztelt Főjegyző Úr! Nagyon örvendetes, hogy a város a 
Városligetben lehetőséget ad a fiataloknak a szabadidő egészséges eltöltésére. Erre hivatottak 
szolgálni az ottani sportpályák. A pályákat egykor alacsony palánk vette körül. A palánkokat 
rövid időn belül megrongálták és balesetveszélyessé váltak. Ezt 2007. március 8-án jeleztem a 
Városgondnokságnak. A jelzést követően a tört palánkrészeket eltávolították. Ezzel azonban 
egy még balesetveszélyesebb helyzet állt elő, mert a palánkokat tartó alacsony oszlopok most 
szabadon állnak a pálya körül. A jó idő beálltával sok gyerek játszik a pályán, és félő, hogy a 
játék hevében valaki rázuhan, vagy nekivágódik és komolyan megsérül. Ezt az észrevételemet 



2008.03.31. 14:27:26            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\február\2008-02-28.doc            Lukács Györgyné            123. oldal, összesen: 126 
 

is jeleztem a Városgondnokságnak 2008. január 28-án. A Városgondnokság Vezető úr január 
31-i korrekt válaszlevelében ismertette velem a javítás költségeit, egyetértve azzal, hogy a 
pályák javítása indokolt. A kérdésem az, hogy az önkormányzat szűkös anyagi kereteit 
tekintve, a balesetek megelőzése miatt, még most tavasszal kijavítják a pályák palánkjait?” 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: „Tisztelt Képviselő Asszony! A városligeti sportpálya 
balesetveszélyes helyzetét megszüntetjük a tavasz folyamán, a sportpálya palánkját 
megjavítjuk.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Gelencsér Ferencné képviselő a választ elfogadta. 
  

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 
Kováts Imre képviselő: „Sikkasztás az adósoknál” címmel tudósítás jelent meg tavaly 
májusban, a megyei napilapban. Bűncselekmény gyanúját megalapozó cselekmények miatt 
rendőrségi feljelentést tett a Címzetes Főjegyző úr, olvashatták a kaposváriak. A napilap 
szerint állítólag negyvenmillió forint sorsa ismeretlen, azonban a Címzetes Főjegyző úr 
szerint az összeg, amivel manipulálni akartak meglett. Mekkora a „meglett” összeg, azaz a 
„később” befizetett összeg mennyivel emelte az önkormányzat adóbevételeit? A tervezettet 
meghaladó adóbevétel miért nem került megállapításra, átvezetésre a 2007. évi költségvetési 
rendelet módosításakor? Az Ellenőrzési Iroda által végzett vizsgálat szerint 2002 és 2007 
között 27 gyanúsnak ítélt esetben 31.394.729,-Ft összegű átvezetés történt. A jelentés szerint 
a 31.394.729,-Ft összeg „ismétlődő, görgetett összegeket” is tartalmaz, azonban a „nettó” 
összeg nem került megállapításra. Ezt az összeget egészíti ki a 100.000,-Ft alatti, 
dokumentumokkal alá nem támasztott átvezetések 691.256,-Ft összege. Mi a garancia arra, 
hogy a „meglett”, azaz a „később” befizetett összeg azonos azzal az összeggel, amely 
hiányzott az önkormányzat adóbevételeiből? Az ellenőrzési jelentés szerint az egyik adóalany 
számlájára – 2002.12.30. és 2007.01.02. között – 11 alkalommal 19.696.178,-Ft összegű 
átvezetés történt (az adóhiány eltüntetése érdekében). Ez azt jelentheti, hogy az adóalany az 
ilyen összegű adót nem, illetve „később fizette meg”. A jelentés szerint vannak további, olyan 
adóalanyok, akik – ugyanilyen okból – szintén „később fizették meg” adójukat. Azaz a 
gyanúsítható köztisztviselő(k) úgy tüntették el az adóalanytól átvett, de be nem fizetett összeg 
miatt keletkezett adóhiányt, hogy az egyes adózók túlfizetését, valamint felszámolt, megszűnt 
cégek számláján lévő összeg egy részét átvezették annak az adóalany számmájára, akitől a 
pénz a végrehajtási társulás volt dolgozója átvette. Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! Az érintett 
„későn fizető” cégeket milyen összegű késedelmi kamat és mulasztási bírság megfizetésére 
szólította fel a Polgármesteri Hivatal? Hogyan lehetséges, hogy a működő cégek által 
túlfizetett összeg éveken keresztül nem hiányzott az érintett adóalanyoknak? Talán nem 
tudtak a túlfizetésről? Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a felszámolt, megszűnt cégek 
számláján lévő befizetéseket a jövőben hasonló célokra ne lehessen felhasználni?” 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: „Tisztelt Képviselő Úr! „Mekkora a „meglett” összeg, 
azaz a „később” befizetett összeg mennyivel emelte az önkormányzat adóbevételeit?” A 
később befizetett összeg 19 872 501,- Ft. Az önkormányzat adóbevételeit nem emelte, mert 
ezen összeg szerepelt a tervezett bevételek között. „A tervezettet meghaladó adóbevétel miért 
nem került megállapításra, átvezetésre a 2007. évi költségvetés módosításakor?” Ez a bevétel 
tervezett volt, és időben befolyt. Szabálytalanság a teljesítés módjában történt. „Mi a garancia 
arra, hogy a „meglett”, azaz a később befizetett összeg azonos azzal az összeggel, amely 
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hiányzott az önkormányzat adóbevételeiből?” Az adókivetés során megállapított adó és a 
befolyt összeg egyeznek. „Az érintett, „későn fizető” cégeket milyen összegű késedelmi 
kamat és mulasztási bírság megfizetésére szólította fel a Polgármesteri Hivatal?” Az érintett 
cégek késedelem miatt nem marasztalhatók el, így késedelmi pótlék, illetve mulasztási bírság 
megállapítására nem került sor. „Hogyan lehetséges, hogy a működő cégek által túlfizetett 
összeg éveken keresztül nem hiányzott az érintett adóalanyoknak? Talán nem tudtak a 
túlfizetésről?” A megítélésünk szerint jogszerűtlen átkönyvelések felszámolás alatt lévő 
illetve megszűnt cégeket érintettek (szinte teljeskörűen) feltehetőleg ezért „nem hiányzott” a 
túlfizetett összeg. „Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a felszámolt, megszűnt cégek 
számláján lévő befizetéséket a jövőben hasonló célokra ne lehessen felhasználni?” A kód 
félévente történő változtatásával, és évenkénti belső ellenőrzéssel gyakorolunk prevenciót.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Kováts Imre képviselő nem fogadta el a választ. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 106   Száma: 08.02.28/51/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 21:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válasz elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 62.50 53.58 
Nem 6 25.00 21.43 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
47/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszát  
Kováts Imre képviselőnek a „Sikkasztás az adósoknál?” II. kapcsolatos interpellációjára 
elfogadta.  
 

-----Különálló interpelláció: 3----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Tisztelt Polgármester Úr! Köztudott, hogy annak idején 
foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai és iparfejlesztési célokra az 
önkormányzat ingyen kapta meg a volt Füredi II. katonai laktanyát, amit aztán eladtunk. A 
nyertes pályázó kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt ingatlanon a pályázatában 
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megnevezett létesítményeket 2010-ig megépíti. Nap, mint nap tapasztaljuk a kaposvári 
gazdaság fejlődését befolyásoló ingatlan sorsa iránti érdeklődést. A Vagyongazdálkodási 
Igazgatóság irodavezetője – a Somogyi Hírlapban néhány hete megjelent nyilatkozata szerint 
– a munkák megkezdődtek (körforgalom, benzinkút) és 2010-re a mintegy húsz hektáros 
ingatlan beépül. Polgármester úr a szeptemberi közgyűlésen – kérdésre válaszolva – 800 
munkahely létesítését ígért ezen a helyen, majd Alföldi Lászlóné a lakossági fórumokon arról 
számolt be, hogy „a Füredi II. laktanyában elkezdődött az építkezés”. Az egyiken úgy 
fogalmazott, „Dobtam egy hátast, amikor megtudtam, hogy milyen áruházlánc kíván itt 
építkezni. A Tesco akar még egy áruházat. Nem örültem neki. Az egyik médiumban 
megjelent tudósítás szerint Fodor János, a Kisgát Kft. vezetője pletykának minősítette a 
Füredi II. laktanya helyén épülő Tescoról szóló híreszteléseket. Bizonyára Ön is erről a 
pletykáról hallott és remélhetőleg nem vezették félre. Nem jó hír, hogy a Hivatal még 
semmilyen létesítményre nem adott ki építési engedélyt, sőt ilyen kérelmet nem is adott be az 
ingatlan tulajdonosa. A Kisgát Kft. vezetőjének nyilatkozata szerint még nem tudni pontosan 
mi épül a volt laktanya területén. Az érdeklődő kaposvári ha akar meggyőződhet arról, hogy 
az ingatlanon eddig nem sok minden történt. Ebből adódóan nagy az esélye annak, hogy a 
terület nem fog beépülni 2010-re. Azaz a városfejlesztésben megfogalmazott célok – 
belátható időn belül – ezen a helyen nem teljesülhetnek. De teljesülhetnek máshol! A 
vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlan eladásából befolyó vételárat az 
igénybejelentésben, valamint az ingyenes tulajdonba adási szerződésben meghatározott célok 
megvalósítása érdekében lehet, illetve kell felhasználni. Az ingatlan értékesítéséből 2006.   
végén több mint nettó egymilliárd forint bevételre tett szert az önkormányzat. Milyen konkrét 
(nevesített) foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai és iparfejlesztési célokra 
fordítottuk az ingatlan eladásból származó összeget?” 
 
Szita Károly polgármester „Tisztelt Tanácsnok Úr! A Füredi II. laktanya nettó 1.056.539 e 
Ft vételára két részletben került megfizetésre.   416.667 e Ft 2006. április hónapban, 639.872 
e Ft 2006. decemberében érkezett számlánkra. Az önkormányzat költségvetésében az egyes 
bevételek felhasználása a célra átvett pénzeszközök, illetve kapott támogatások kivételével 
nincs nevesítve. A rendelkezésre álló felhalmozási források a költségvetési rendeletben 
elfogadott felújítási és beruházási célok fedezetét képezik. 2006-2007. években beruházási, 
felújítási kiadásaink közül kiemelkedtek az város infrastrukturális ellátottságát javító 
feladatok, különösen az útfelújítások, a szennyvíz csatornázási program, a vízminőség 
javítása, az élményfürdő üzembe helyezéséhez kapcsolódó beruházások. Az infrastrukturális 
feltételek javítása nyilván alapvető feltétele a munkahelyek megőrzésének, új munkahelyek 
létesítésének. Előzőek mellett számottevőek voltak az oktatási, szociális célú intézményi 
felújítások, beruházási ráfordítások is. Ezek köre és összege a 2006. évi zárszámadásból, 
illetve a 2007. évi költségvetési rendeletből nyomon követhető. Összességében a volt Füredi 
II. laktanya értékesítéséből befolyt bevétel fontos szerepet játszott abban, hogy 2006-2007. 
évben növelni tudtuk a városi infrastruktúra színvonalát célzó ráfordításainkat, javítva ezzel a 
város versenyképességét. Az interpellációs kérdésre adott válaszommal egyidejűleg írásban 
megkerestem a terület vevőjét tájékoztatást kérve arról, hogy milyen beruházásokat, milyen 
határidővel terveznek megvalósítani a megvásárolt ingatlanon, s ezek révén hány munkahely 
létesítése várható. A befektető által adott válaszról a Közgyűlést tájékoztatni fogom.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Pintér Attila tanácsnok nem fogadta el a választ. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 107   Száma: 08.02.28/51/0/A/KT 
Ideje: 2008 február 28 21:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válasz elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 66.67 57.15 
Nem 8 33.33 28.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
48/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Szita Károly polgármester válaszát  
Pintér Attila tanácsnoknak a „Mire költöttük?” kapcsolatos interpellációjára elfogadta.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
   polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
       Borhi Zsombor                                                Zsoldos Róbert 
                            tanácsnok képviselő 
 
 


