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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2008. április 16. 
 
 

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 megjelent vendégeket, kollégáit, a 
sajtó képviselőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 28 tagja közül 24 jelen 
van, így a közgyűlés határozatképes.  
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére a Csiky Gergely Színház igazgató - 
főrendező munkakörére benyújtott pályázatok véleményezéséről  szóló kiosztott 
előterjesztést, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
módosítására vonatkozó Kormány előterjesztés kiegészítésére való felkérésről szóló kiosztott 
előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 124   Száma: 08.04.16/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 16 19:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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: 
 
61/2008. (IV. 16.) önkormányzati határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 
− a Csiky Gergely Színház igazgató – főrendező munkakörére benyújtott pályázatok 

véleményezéséről szóló előterjesztést 
− az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítására 

vonatkozó Kormány előterjesztés kiegészítésére való felkérésről szóló előterjesztést. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról és 

Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációjának  
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató - főrendező munkakörére benyújtott 

pályázatok véleményezéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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3. Előterjesztés az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
módosítására vonatkozó Kormány előterjesztés kiegészítésére való felkérésről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájáról és Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának 

Akcióterületi Tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Pintér Attila és Kovács 
József tanácsnokok tettek értékes javaslatokat az anyaggal kapcsolatban, amit megköszönt. 
Az általuk tett javaslatok beépítésre kerültek az Integrált Városfejlesztési Stratégiába. Ezt 
követően röviden összefoglalta a javaslatokat, célokat. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a javaslatok miért nem kerültek beépítésre az 
anyag egyéb más részeibe is? Van-e arra lehetőség, hogy beadás előtt átnézzék és 
megpróbálják hozzáigazítani az egyéb részeket? A célrendszerrel kapcsolatos javaslatai miért 
nem kerültek módosításra? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, át lehet még nézni az anyagot, de a 
Pályázati Igazgatóságnak 24 órája van arra, hogy az alapvető megállapításokat beépítse az 
anyagba. A 40-41. oldal foglalkozik mindazzal a stratégiai célrendszerrel, amit felsoroltak és 
ebbe a blokkba kellett elhelyezni a javaslatokat, mint fő stratégiai célrendszer. Az egyik 
besorolás alapján használták azt a terminológiát, hogy Kaposvár részleges regionális központ, 
de nem felejtették el a társközponti kategóriát sem. A szakértők egyértelmű véleménye az, 
hogy párhuzamosan mehet egymás mellett a két kategória. 
 

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

#: 125   Száma: 08.04.16/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 16 19:25  
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: 
 
 
62/2008. (IV. 16.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált 
Városfejlesztési Tervére, valamint a Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő 
Városrehabilitációjának Akcióterületi Tervére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.  
  
A Közgyűlés úgy határozott, hogy elfogadja az Integrált Városfejlesztési Tervet és a 
Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának Akcióterületi Tervét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Megyei Jogú 
Városok városrehabilitációs programjainak megvalósítására (DDOP 4.1.1.C Megyei Jogú 
Városok integrált fejlesztése) kiírt felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város pályázatát nyújtsa 
be. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László pályázati Igazgató 
Határidő:  azonnal  
 
 
 

-----2. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató – főrendező munkakörére 
benyújtott pályázatok véleményezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy Csizmadia Tibor, a Magyar Színházi Társaság 
elnöke is felajánlotta segítségét az igazgató főrendezői pályázatok véleményezésében, mellyel 
élni kíván. Csizmadia Tibornak két lehetőséget ajánlott. Az egyik lehetőség az, hogy részt 
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vesz a bíráló bizottság ülésén, a másik lehetőség pedig az, hogy nem vesz részt, hanem 
elküldik számára email-en a két pályázatot. Csizmadia Tibor az utóbbit választotta. Kérte a 
Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok kérdése általában vonatkozott valamennyi szakmai bizottságra: ezek 
a felkérések díjazás ellenében történtek-e, vagy díjazás nélkül? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a szakértők költségtérítést kaptak. 
Egyedül Bodolay Gézának biztosítottak szállást, mivel ő Kecskemétről jött. 
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte,van-e valamilyen ellentmondás a valóságos pályázat és 
az Interneten keringő pályázat tartalmának elemei között? 
  
Szita Károly polgármester Paksi Lajos képviselő kérdésére elmondta, ha tudná a választ, 
akkor sem mondhatná meg nyílt ülésen. Ennek az az oka, hogy az egyik pályázó élt azzal a 
törvény által számára biztosított lehetőséggel, hogy nem járult hozzá a nyilvánossághoz. 
 

-----Hozzászólások  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok megjegyezte, hogy a felkért bizottság külső tagjai kaptak csak 
díjazást és ajándékot. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 126   Száma: 08.04.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 16 19:32  
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: 
 
63/2008. (IV. 16.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Csiky Gergely 
Színház igazgató- főrendezői munkakörére benyújtott pályázatok véleményezésére felkéri 
Csizmadia Tibort, a Magyar Színházi Társaság elnökét. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2008. április 17. 
 
 
 
-----3. Előterjesztés az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

módosítására vonatkozó Kormány előterjesztés kiegészítésére való felkérésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Parlament hamarosan 
dönteni fog az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosításáról, melyet öt 
évente módosítanak. Ennek a javaslatnak a jelenlegi formában történő elfogadása 
nagymértékben hátrányos Kaposvárra és az egész térségre. Ezért arra kérte a Képviselőket, 
hogy zárják le a sajtóban folyó párbeszédet e tekintetben. Javasolta, hogy a Képviselőtestület 
kérje fel Lamperth Mónika minisztert, Kolber István államtitkárt, hogy járjanak el annak 
érdekében, hogy a jelenlegi – Kaposvár számára hátrányos – Kormány előterjesztés 
tartalmazza az előterjesztésben felsorolt hiányzó fejlesztéseket, s azok szerepeljenek az 
elfogadásra kerülő törvényben. 

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok utalt az előterjesztés címére és megkérdezte, hogy műfajilag létezik-
e olyan, hogy Kormány előterjesztés kiegészítésére való felkérés? Véleménye szerint nem 
csak a Kormány tagjai tehetnek valamit annak érdekében, hogy érvényesítsék a város 
szándékait, hanem az országgyűlési képviselők is. 
 
Zsoldos Róbert képviselő megkérdezte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőtől, hogy egy 
törvényjavaslat esetében megvan-e a felterjesztési joguk? A felterjesztési jog a Kormányhoz 
vagy a Kormány egy tagjához intézhető? Következő kérdését Szita Károly polgármesterhez 
intézte, mely úgy szólt, hogy a jelenleg hatályos területrendezési terv - 2003. évi XXVI. 
törvény – tartalmazta-e a látrányi elkerülő szakaszt?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy hét melléklete van ennek a 
törvényjavaslatnak, ami felsorolja, hogy melyek azok az ország számára a törvényben 
szereplő fontosnak tartott gyorsforgalmi utak, repülőterek, vasutak, vízikikötők, amelyeket 
fejleszteni akarnak és ebből Kaposvár kimaradt. A 2003-as területrendezési tervben Látrány 
nem lehetett benne, mert az még akkor meg sem épült. Javasolta, hogy kérjenek fel 
valamennyi országgyűlési képviselőt pártállástól függetlenül, hogy tegyenek meg mindent 
annak érdekében, hogy a törvényben érvényesítsék a város szándékait. Megjegyezte, hogy a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége megkapta novemberben ezt az anyagot és több oldalas 
véleményt írtak ehhez az anyaghoz, melyben szerepel Kaposvár itt leírt véleménye is. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző arra a kérdésre, hogy lehetséges-e a tervezet módosítása, 
igennel válaszolt. Zsoldos Róbert képviselő kérdésére elmondta, hogy más állami szerv 
hatáskörébe tartozó kérdésben az önkormányzat képviselőtestülete kéréssel, kérdéssel 
fordulhat az illetékes szervhez.  
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-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok szerint a politikai üzengetések helyett érdemi párbeszédeket kellene 
folytatni a célok megvalósítása érdekében. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint ahhoz nem kell egyeztetéseket folytatni, hogy 
a somogyi országgyűlési képviselők el tudják dönteni, hogy mi a város és a megye stratégiai 
érdeke. Egyetértett azzal a javaslattal, hogy kérjenek fel valamennyi somogyi országgyűlési 
képviselőt, hogy egyéni képviselői indítványokat nyújtsanak be. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok kihangsúlyozta, hogy egy országgyűlési képviselőnek 
kötelessége mindenféle megállapodás nélkül képviselni a városának, amennyiben pedig 
megyei képviselő, akkor a megyéjének az érdekeit. 
 
Paksi Lajos képviselő egyetértett dr. Szép Tamás tanácsnok által elmondottakkal. 
 
Zsoldos Róbert képviselő megjegyezte, hogy ez a törvényjavaslat tartalmazza a kétszer 
egysávos 67-es út megépítését, az elkerülő szakaszokat és a burkolat-megerősítést is. 
 
Szita Károly polgármester Zsoldos Róbert hozzászólására reagálva elmondta, hogy a 
gyorsforgalmi utaknál nem szerepel, az országos főutaknál van ez felsorolva. 2009-ig az 
ígéreteknek megfelelően a gyorsforgalmi út első ütemét, a kétszer egy sávot már be kellett 
volna, hogy fejezzék. Az első ütem, a kétszer egysávos sem fog befejeződni 2009-ig, hanem 
csak 2013-ig. 
Zárszavában elmondta, hogy 2002-től ezek a város stratégiai céljai. A megállapodást aláírta 
Lampert Mónika, Kolber István és jómaga is. Ezért újabb megállapodásokat felesleges írni. A 
legnagyobb tragédia ebben az előterjesztésben is, hogy a Dél-dunántúl tekintetében a 
gyorsforgalmi úti megközelítés nincs is, csak az M6-ossal foglalkozik ez az előterjesztés. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 127   Száma: 08.04.16/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 16 20:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 4   14,29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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64/2008. (IV. 16.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkér valamennyi Somogy megyei országgyűlési 
képviselőt, különösen a Kormány tagjait, Dr. Lamperth Mónika miniszter asszonyt és Dr. 
Kolber István államtitkár urat, járjanak el annak érdekében, hogy a jelenlegi – Kaposvár 
számára hátrányos – Kormány előterjesztés tartalmazza az előzőekben felsorolt hiányzó 
fejlesztéseket, s azok szerepeljenek az elfogadásra kerülő törvényben.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
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 
 
 


