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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
2008. április 24. 
 

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 27 jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külső szakértő tagjának megválasztásáról 

szóló szóbeli előterjesztést  

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

• Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány elnökének megválasztásáról és alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést 

• Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos koncepciókról, 
igényekről szóló előterjesztést 

• a pályázat befogadásához szükséges közgyűlési határozatok meghozásáról szóló 
előterjesztést 

• a Kaposváron kialakítandó NOSTRA Ifjúsági és Szórakoztató Központról szóló 
előterjesztést 

• a Dobó István és Mező utcák által határolt terület beépítésére vonatkozó településrendezési 
szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést 

• az alapítványok támogatásáról szóló kiosztott előterjesztést  

• a Magyar Gárdával kapcsolatos állásfoglalásról szóló előterjesztést 

• elhatárolódás a szélsőségektől előterjesztést.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 130   Száma: 08.04.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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65/2008. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külső szakértő tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést 

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

− Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány elnökének megválasztásáról és alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést 

− Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos 
koncepciókról, igényekről szóló előterjesztést 

− a pályázat befogadásához szükséges közgyűlési határozatok meghozásáról szóló 
előterjesztést 

− a Kaposváron kialakítandó NOSTRA Ifjúsági és Szórakoztató Központról szóló 
előterjesztést 

− Dobó István és Mező utcák által határolt terület beépítésére vonatkozó 
településrendezési szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést 

− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 
− a Magyar Gárdával kapcsolatos állásfoglalásról szóló előterjesztést 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget 

biztosított Pintér Attila frakcióvezető és Mihalecz András tanácsnok számára. 
 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy napirend előtti 
felszólalási kérelmet nyújtott be Pintér Attila és Mihalecz András tanácsnok. Pintér Attila 
tanácsnok helyett Jurrmann Béla tanácsnok fogja megtenni napirend előtti hozzászólását. 
Bejelentette, hogy 2008. április 23-án a Toponári Településrészi Önkormányzat ülést tartott, 
melyen a Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos 
koncepciókról, igényekről szóló előterjesztést véleményezték. A Közgyűlés napján 7,45 
órakor a Pénzügyi és a Népjóléti Bizottság együttes ülést tartott, 9,30 órakor a 
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Műszaki Bizottság együttes ülését hívták össze, 9,45 órakor pedig a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság ülésére kerül sor. 
Tájékoztatta a Képviselőket, hogy dr. Máhr András, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium szakállamtitkára által az iskolatej programmal kapcsolatos felterjesztésre adott 
válaszát az ülést megelőzően kiosztották. 
 
Jurmann Béla tanácsnok napirend előtti hozzászólásában a Pensió 17 Kft-vel kapcsolatos 
botrányról szólt. Arra volt kíváncsi, hogy a Polgármester által elrendelt vizsgálatnak mikor 
lesz eredménye, mi a célja, milyen szervezeti formában valósul meg a vizsgálat. 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, azért rendelt el vizsgálatot az ügyben, hogy 
kiderüljön, igazak-e a Pensió 17 Kft. ételeivel kapcsolatos vádak. Amint lesz eredménye a 
vizsgálatnak, tájékoztatni fogja a Képviselőtestületet.  
 
Mihalecz András tanácsnok felszólalásában a taszári repülőtér hasznosításának problémáiról 
szólt. Elmondta, hogy Kolber István a taszári reptérért felelős miniszteri megbízott az időt 
húzza, s mára ő és a kormánya az egyedüli akadálya a bázis hasznosításának. Kolber István 
egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy felmérést készítenek, mit szeretnének kezdeni a 
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befektetők a taszári reptérrel. A felmérés eredményének megfelelően alakítják majd ki a 
pályázati kiírás végleges változatát, amely idén nyár végén jelenhet meg. A tanácsnok nem 
érette, hogy miért kell felmérést készíteni, hiszen a repteret reptérként érdemes hasznosítani. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külső szakértő tagjának 

megválasztásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
3. Előterjesztés a lakossági- és közületi ivóvízdíjak módosításáról      

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 
29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
5. Előterjesztés a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvánnyal kötendő közművelődési 

megállapodásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
6. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnáziumban a 

tejtermékgyártó szakmai képzés indításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
7. Előterjesztés a 2008. évi IV. Youth Football Fesztivál Hungary-Kaposvár nemzetközi 

ifjúsági labdarúgó torna kaposvári megrendezéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
8. Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht 2007. évi beszámolójának és 2008. évi üzleti 

tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási 

rendszeréről szóló – többször módosított – 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
10. Előterjesztés a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 

szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról (OKÖ-
Program)  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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11. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
12. 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 

 
13. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000.(III.0.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
14. Előterjesztés városfejlesztési és gazdaságfejlesztési társaság alapításáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alaptó okiratainak       

módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
16. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2007. évben benyújtott pályázatokról és 

azok eredményéről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
17. Előterjesztés a Rippl-Rónai Józsefet ábrázoló szoborkompozíció megtervezéséről és 

kivitelezéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
18. Előterjesztés Weeber Klára Bohóc című szobrának felállításáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
19. Előterjesztés a „Paleosochus-Krokodilokért” Alapítvány által működtetett Krokodil ZOO 

felújítása költségei támogatásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
20. Előterjesztés szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések meghosszabbításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
22. Előterjesztés a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról  

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
23. Előterjesztés turisztikai desztináció menedzsment szervezet felállításáról       

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
24. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. körébe 

tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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25. Előterjesztés a „Kaposvári Autókiállítás” térítésmentes közterület használatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
26. Előterjesztés a Kaposvár, Bástya utcai ingatlan vásárlásáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
27. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszeréről 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
28. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ gépkocsi vásárlásáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
29. Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
30. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról   

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
31. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
32. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
33. Előterjesztés a pályázat befogadásához szükséges közgyűlési határozatok meghozásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
34. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos 

koncepciókról, igényekről     
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 
35. Előterjesztés a Kaposváron kialakítandó NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató 

Központról          
      Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
36. Előterjesztés Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány elnökének megválasztásáról és 

alapító okiratának módosításáról     
      Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
37. Előterjesztés a Dobó István és Mező utcák által határolt terület beépítésére vonatkozó 

településrendezési szerződés jóváhagyásáról   
     Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
38. Előterjesztés a Magyar Gárdával kapcsolatos állásfoglalásról Kiosztott anyag 

Előterjesztő:   Pintér Attila frakcióvezető 
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39. Előterjesztés az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
épületének tetején létesítendő távközlési rendszerhez kapcsolódó bérleti szerződés 
jóváhagyásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
40. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról    

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
41. Interpelláció 
 

 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató-főrendezői megbízásáról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
2. Előterjesztés „Kaposvár Tiszteletbeli Polgára” cím odaítéléséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
3. Előterjesztések hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezésekről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
4.  Előterjesztések lakásügyekről  
     Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
 

-----1. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külső szakértő 
tagjának megválasztásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy dr. Markocsányi Gábor 
külső bizottsági tag lemondott külső bizottsági tagságáról. Kérte a Képviselőket, hogy 
fogadják el lemondását és egyben helyette dr. Boda Róbert ügyvéd megválasztását javasolta. 
Dr. Boda Róbert 1997 óta ügyvédként dolgozik, jelenleg a 7. számú ügyvédi irodában. 2000 
óta alkotmányjogot tanít a Kaposvári Egyetemen, valamint a Somogy Megyei Ügyvédi 
Kamra elnökségi tagja. 
 

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

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

#: 131   Száma: 08.04.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Boda Róbert megválasztásáról a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság külső szakértő tagjának 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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
66/2008. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 361/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

IV. Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság:  
 
  A bizottság külső szakértő tagjai: 
  11.  dr. Boda Róbert; 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Határidő:  értelem szerint  
 
 
Szita Károly polgármester az esküszöveg előmondására felkérte Zsoltos Róbert képviselőt. 
Gratulált és jó munkát kívánt dr. Boda Róbertnek. 
 
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, aki figyelmesen végigolvasta az előterjesztést, az 
láthatja, hogy mindazok az elképzelések, amelyeket 2007. év elején tűztek maguk elé, illetve 
az évközben hozott közgyűlési döntések az elmúlt évben is megadták számukra azt a 
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lehetőséget, hogy a város működtetése mellett, az még jelentősen fejlődött is. Minden egyes 
olyan pénzügyi művelet, mutatószám szerepel az előterjesztésben, amiről a Képviselőtestület 
döntött 2007. évben. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett módosításokkal javasolta  elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 
Dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a 2006. évi pályázatokról, illetve az ez évi  
benyújtott panelpályázatokról rendelkeznek-e már szerződésekkel? Jelentkezik-e 
többletköltség a 2006-os pályázathoz képest a 2008. évi kivitelezés során? Ha a pályázóknak 
tartaniuk kell két év csúszás után az eredeti pályázati összeget, akkor az inflációt figyelembe 
véve tudja-e tartani a kivitelező a vállalt műszaki előírásokat, minőséget? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, az árat tartani kell, mert a lakók befizették 
az önrészt és reméli, hogy a késői állami elbírálások nem fognak a minőség rovására menni. 
Ebben az évben még az előző évi elnyert pályázatok munkái folynak. A kivitelezési munkákra 
megkötötték a szerződéseket a 2008-as áron. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Dr. Csató László tanácsnok megjegyezte, ha 2007. évben nem került sor panelpályázat 
kiírására, akkor az jelentős pénzügyi többletet jelent a választókerületében lakó szegényebb 
emberek számára. Tehát az egy év csúszás azt jelenti, hogy halmozottan hátrányos helyzetbe 
kerülnek azok a viszonylag szegényebb házakban élő tulajdonosok és lakók, akik eddig sem 
tudtak pályázni, mert nem tudták összegyűjteni a szükséges önerőt. 
 
Paksi Lajos képviselő javasolta, hogy a három határozati javaslatról külön szavazzon a 
Képviselőtestület. 
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, szomorúan tapasztalta, hogy volt olyan lakóközösség, 
aki a saját erőt – tízes nagyságrendben –idén tudta csak teljesíteni.  
 
Szita Károly polgármester szerint a probléma az, hogy amikor a 2008. évi panelfelújítást 
meghirdetik, akkor azt csak szeptember vagy október végén bírálják el. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 132   Száma: 08.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 66.67 64.29 
Nem 1 3.70 3.57 
Tartózkodik 8 29.63 28.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 15/2008.(IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 133   Száma: 08.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális bizottság kiegészítésével az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 88.00 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.00 10.71 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 134   Száma: 08.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 74.07 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 7 25.93 25.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 135   Száma: 08.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2. pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 81.49 78.57 
Nem 1 3.70 3.57 
Tartózkodik 4 14.81 14.29 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 136   Száma: 08.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 3. pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 85.19 82.15 
Nem 1 3.70 3.57 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 137   Száma: 08.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 4. pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 81.48 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 18.52 17.86 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
67/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2007. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített 
beszámolót. 
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1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – 
könyvvizsgálói záradékkal ellátott – a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti 
tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést 
tudomásul veszi. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 2008. évi önkormányzati támogatása terhére az Általános Iskolai, Óvodai 
és Egészségügyi Gondnokság részére 92 eFt támogatást biztosít, a 2007. évi túllépés 
miatti megelőlegezés pénzügyi rendezése érdekében.   

 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán                         címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György                        gazdasági igazgató 
                               Kulcsárné Galetics Ibolya        igazgató     
                               Kacsar József                           gondnokságvezető   
Határidő:               2008. június 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi 

Általános Iskola és Gimnázium 2007. évi személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék 
előirányzatának túllépése miatt a szakmai igazgatóság bevonásával további célvizsgálat 
lefolytatását rendeli el, melynek eredményét a Közgyűléssel a 2008. június 5-ei ülésén 
ismerteti és megállapításai függvényében kerül sor a 2007. évben az Általános Iskolai, 
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság maradványa terhére megelőlegezett 3.009 eFt 
támogatás pénzügyi rendezésére.   

 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán                         címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György                        gazdasági igazgató 
                               Garaminé Szente Éva               igazgató     
                               Kacsar József                           gondnokságvezető   
Határidő:                2008. június 30. 

 
4. A Közgyűlés engedélyezi a Liget Szociális Otthon szabad dologi pénzmaradványa 

felhalmozási célú átcsoportosításával az intézmény üzemképtelen gépkocsijának cseréjét. 
 

Felelős:                   Szita Károly                              polgármester 
Közreműködik:      Molnár György                         igazgató 
                               Varga Magdolna                       intézményvezető 
Határidő:                2008. május 15.                        (a határozat kiközlésére)  

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a TISZK Kht. részére a HEFOP 4.1.1. program 
lebonyolításához a 4/2007. (II. 22.) önkormányzati határozat alapján nyújtott kölcsön 
visszafizetési határidejét 2008. november 30-ra, de legfeljebb a HEFOP támogatás 
kiutalását követő munkanapra módosítja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2008. november 30. 

 



2008.05.28. 16:18:03            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-04-24.doc            Lukács Györgyné            14. oldal, összesen: 74 
 

-----3. Előterjesztés a lakossági- és közületi ivóvízdíjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Ift Miklóst, a Kaposvári Vízművek Kft. ügyvezető 
igazgatóját. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző azzal indokolta a szolgáltató jelentős díjemelési 
javaslatát, hogy a vízminőség-javító program lezárulta után figyelembe kell venni az 
amortizációs elszámolást, s a kezelő működtetése is pénzbe kerül. Jelentősnek tűnik a 22,8 %-
os díjemelés, ám a megyei jogú városok között az együttes vízdíj tekintetében 25,5 %-kal így 
is elmarad Kaposvár az országos átlagtól. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy a töröcskei városrész lakói – mivel a 
csatornázás műszaki átvétele március 15-e után történt meg - hogyan tudják igényelni a 
locsolási kedvezményt? 
 
Tálos Krisztián képviselő arra volt kíváncsi, hogy egy jóval tisztább vizet miért kell 
magasabb klórszinten tartani, mint egy korábbi, kevésbé tiszta vizet? A meghibásodásokért 
miért kell külön fizetni, mikor az még - véleménye szerint - garanciális? 
 
Pintér Attila tanácsnok arról érdeklődött, készült-e felmérés arra vonatkozóan, hogy a  
korábban problémás területeken tapasztalnak-e vízminőség-javulást a lakók? Indokolt-e az 
amortizációs költségek ilyen ütemű beiktatása az árba, nem lehetséges-e kisebb lakossági 
teherrel, lassabban érvényesíteni azt a vízdíjban? 
 
Zsoldos Róbert képviselő megkérte a Polgármestert, mondja el, hogy mi volt a vízminőség-
javító program elindításának szándéka, célja? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az elhangzott kérdésekre a következő válaszokat adta:  
A locsolási kedvezménynél a szabályok évek óta változatlanok. Ezt a fajta kedvezményt 
minden év március 15-ig lehet igényelni. 
A vízminőség-javító programnak, nemcsak magának a beruházásnak van technológiai és 
műszaki leírása, hanem az üzemeltetésnek is. A vízkezelőnek az üzemeltetést ennek 
megfelelően kell végeznie. 
Amennyiben ragaszkodnak ahhoz, hogy saját maguk, saját gazdasági társaság keretében 
fogják üzemeltetni a víz- és csatornarendszert, illetve a tisztítóműveket, akkor Tálos Krisztián 
képviselő második kérdésére legkésőbb ősszel tudják megadni a választ. 
Törvény írja elő az amortizáció beépítését az árba, a lakók véleményét pedig rövidesen 
kikérik a víz minőségének ügyében. 
Megjegyezte, hogy amikor technológiát váltottak, akkor támaszkodtak Lamperth Mónika 
miniszter javaslatára, az általa felajánlott szakértő cég véleménye alapján került kidolgozásra 
ez a program és azt valósították meg. 
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Szita Károly polgármester kihangsúlyozta, hogy az üzemeltetési költségek és a színvonal 
tekintetében is óriási különbség van a törésponti klónozás és a biológiai tisztítás között. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Paksi Lajos képviselő javasolta, induljon el egy tájékoztató a lakosság körében, hogy miért 
kell 54 millió forinttal többet kifizetni a vízért. Túlzottnak ítélte a 22,8 %-os emelkedést, ezért 
a szavazásnál tartózkodni fog. 
 
Csizi László képviselő egyenesen luxusvízdíjnak nevezte a bevezetendő árat, s ha nem a 
kaposváriak kérték a vízminőség-javító programot, miért kell velük megfizettetni. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslatot ne 
fogadják el, térjenek vissza rá akkor, ha rendelkezésükre állnak azok a megbízható vizsgálati 
eredmények, amelyek kimutatják, hogy a lakosság is jobbnak értékeli-e a víz minőségét és a 
víznyerő helyeken, a vízkutaknál is érdemi a vízminőség javulása. 
 
Kovács József tanácsnok arról szólt, hogy a locsolási kedvezmény iránti kérelmeket március 
15-ig lehet benyújtani és mivel a töröcskei városrészben a műszaki átadás március végén volt, 
ezért a lakosság kéri, hogy ők utólag is beadhassák a kérelmet. 
 
Somogyvári Lajos képviselő szerint Kaposváron a víz minősége javult. 
 
Zsoldos Róbert képviselő egyetértett azzal, meg kellene kérdezni a lakosság véleményét 
arról, hogy érzékelnek-e jelentős változást a beruházás óta a víz minőségében. Ha a 
kaposváriak nem tapasztaltak javulást, akkor ne is fizessenek többet egy olyan szolgáltatásért, 
amivel nem kapnak többet. 
 
Tálos Krisztián képviselő nem értette, hogy miért van szükség 200 kg-os klórhordók 
szállításához 8 tonnás darusgépre.  
 
Tóth István tanácsnok nem érette, hogy miért van szükség közvélemény-kutatásra, amikor 
ezt a beruházást a Képviselőtestület közösen határozta el. 
 
Pintér Lóránd képviselő szerint az évek során rengeteg minőségjavító beruházást kellett 
végrehajtani és ezeknek az összege, a bekerülési költség és a díjnövekedés drágábbá tette a 
kaposvári vizet. Ezért ő sem támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő megjegyezte, nem azt vitatják, hogy miért a 
törésponti klórozás technológiáját választották, hanem azt, hogy miért ilyen magas 
amortizációs kulcsot alkalmaznak. 
 
Pintér Attila tanácsnok megismételte javaslatát, vizsgálják meg, hogy a lakosság érzékeli-e 
a vízminőség javulást, majd azt követően tárgyaljanak a vízdíj emeléséről. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy törvény írja elő az 
amortizáció beépítését az árba, a lakók véleményét pedig rövidesen kikérik a víz minőségének 
ügyében. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 138   Száma: 08.04.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 62.97 60.71 
Nem 6 22.22 21.43 
Tartózkodik 4 14.81 14.29 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 16/2008.(IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 
ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló – 
többször módosított – 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 139   Száma: 08.04.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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68/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakossági- és közületi ivóvízdíjak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés Simonfa és Zselicszentpál községekből a kaposvári szennyvíztisztító 
telepre érkező szennyvíz fogadási díját 155 Ft/m3 + ÁFA összegben határozza meg. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató (megállapodás megkötésére) 
   Molnár György gazdasági igazgató 

      Ift Miklós ügyvezető igazgató 
Határidő:     2008. július 1. 

 
2. A Közgyűlés a mernyei térségből a kaposvári szennyvíztisztító telepre érkező 

szennyvíz fogadási díját 92 Ft/m3 + ÁFA összegben határozza meg. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató (megállapodás megkötésére) 

Molnár György gazdasági igazgató 
      Ift Miklós ügyvezető igazgató 

Határidő:     2008. július 1. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről 
szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy az elfogadott költségvetésbe már 
beépítésre került a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának emelése 1000,-Ft-tal.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Svajda József képviselő elmondta, kedvező fogadtatása volt az emelésnek és azt szeretné, ha 
a továbbiakban is ezt az utat járnák. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 140   Száma: 08.04.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 09:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 17/2008.(IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi 
étkeztetésről szóló – többször módosított – 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 

-----5. Előterjesztés a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvánnyal kötendő közművelődési 
megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kokas Ferencet, a Liszt Ferenc Zeneiskola 
igazgatóját. 
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 
 

#: 141   Száma: 08.04.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:02  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
69/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz Művészeti 
Alapítvánnyal 2008. május 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra az 1.sz. 
mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel közművelődési megállapodást köt. A 
megállapodást évenként felül kell vizsgálni. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
közművelődési megállapodás aláírására.  

 
       Felelős:           Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
                                 Kokas Ferenc igazgató 
       Határidő:           2008. május 1. 
 
 
 
-----6. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnáziumban a 

tejtermékgyártó szakmai képzés indításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Balázs Tibort, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola igazgatóját. 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, minden évben  úgy alakítják át a szakképző rendszerüket, 
hogy figyelembe veszik mindazon gazdálkodó szerveteknek a kérését és véleményét, amelyek 
azzal fordulnak hozzájuk, hogy az adott szakma képzését indítsák el. Úgy érzik, hogy az a 
tevékenységi kör, amit ők bevezettek vagy bevezetni kívánnak, az hosszú távra szóló és 
prosperáló. 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Svajda József képviselő elmondta, járva Kaposvár nagyüzemeit úgy látta, hogy valami 
megmozdult, több helyről is jelezték, hogy szeretnének duális képzésben gondolkodni. 
Például a vasipar, fémipar területén is vannak ilyen igények. 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok szerint Kaposvár szakképzésének ebbe az irányba kellene 
haladnia, amikor az igény és az intézmény találkozik egymással és meg tudják mondani, hogy 
mire van szükségük. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 142   Száma: 08.04.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
70/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium 2008.szeptember 1-től a tejtermékgyártó szakmában a 
szakképző szakaszban kétéves képzési idővel 1 szakmai csoportot  indíthat. A gyakorlati 
képzést a FINO-FOOD Kft. /7400 Kaposvár, Izzó u.9./ szervezi. A fenntartót terhelő, 2008-ra 
eső 644 300 Ft bér és 206 176 Ft járulék összegét – összese 850 476 Ft – a költségvetési 
céltartalékból kell biztosítani. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató, 
                          Molnár György igazgató, 
                          Balázs Tibor igazgató 
Határidő:    2008.szeptember 1., illetve éves költségvetésének elfogadása 
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-----7. Előterjesztés a 2008. évi IV. Youth Football Fesztivál Hungary-Kaposvár 
nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna kaposvári megrendezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Hangai Istvánt és dr. Kenéz Ádám főszervezőket. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy középtávú megállapodást kötöttek a szervezőkkel annak 
érdekében, hogy Kaposváron maradjon ez a rendezvénysorozat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést és az általa tett 
módosítással javasolta elfogadásra. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 143   Száma: 08.04.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a Sportbizottság módosításával az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
71/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a 2008. évi Youth Football Fesztivál 
Hungary-Kaposvár nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna kaposvári megrendezéséről szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2008. évi költségvetés céltartalékában a labdarúgó 
fesztivál megrendezésére elkülönített 8,8 mFt terhére a Jogo Bonito Európa Kft-vel 
megkötendő kétoldalú megállapodás alapján a rendezvényhez az alábbiakat biztosítja. 
 

a.) Az Önkormányzat biztosítja a labdarúgó pályák használatát 2008. július 20. és 26. 
között a mérkőzésekre naponta 08-21 óra között öltözővel, kiszolgáló helyiségekkel, 
WC használattal és - ahol ez megoldott - világítással. A sportpályákat jó minőségű 
gyepszőnyeggel, diszperzittel felvonalazva, mérkőzésre előkészített állapotban 
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bocsátja rendelkezésre. Kaposvár Város Önkormányzata a labdarúgó pályák és 
kiszolgáló helyiségeik biztosítására és a fűfelület kezelésére, öntözésére rendezvény 
utáni helyreállítására, a létesítmények kezelőivel kétoldalú megállapodás köt és 
részükre az alábbi támogatásokat, megbízásokat adja.  

- 250.000.-Ft-ot a Kacsógép Taszár SE nagypályájának és kiszolgáló helyiségeinek 
előkészítésére, biztosítására és a rendezvény utáni helyreállítására öntözéssel,  

- 680.000.-Ft-ot a Kaposvári Sportcsarnok részére az RG csarnok mögötti  nagypályája, 
valamint két kispálya és a szükséges kiszolgáló helyiségek előkészítésére, biztosítására 
és a rendezvény utáni helyreállítására öntözéssel együtt,  

- 200.000.-Ft-ot a Kaposfüred SE részére a kaposfüredi nagypályája és kiszolgáló 
helyiségeinek előkészítésére, biztosítására és a rendezvény utáni helyreállítására öntözés 
nélkül,  

- 200.000.-Ft-ot a Toponári SE részére a toponári nagypályája és kiszolgáló helyiségeinek 
előkészítésére, biztosítására és a rendezvény utáni helyreállítására öntözés nélkül,  

- 400.000.-Ft-ot az Építőipari és Faipari Szakképző Iskola részére a műfüves pálya és még 
egy nagypálya és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeinek előkészítésére, biztosítására 
és a rendezvény utáni helyreállítására öntözés nélkül,  

- 200.000.-Ft-ot az Építőipari és Faipari Szakképző Iskola részére a Cseri úti labdarúgó 
centrumban kialakítandó 2 db 60x35-ös nyújtott pálya és a hozzá tartozó kiszolgáló 
helyiségek előkészítésére, biztosítására és a rendezvény utáni helyreállítására öntözés 
nélkül,  

- 250.000.-Ft-ot a Rákóczi Stadion edzőpályájának és a hozzá tartozó kiszolgáló 
helyiségeinek előkészítésére, biztosítására és a rendezvény utáni helyreállítására 
öntözéssel,  

- 200.000.-Ft-ot a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola részére a 60x35-ös nyújtott pálya és 
a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeinek előkészítésére, biztosítására és a rendezvény 
utáni helyreállítására öntözés nélkül,  

- 140.000.-Ft-ot az Építőipari és Faipari Szakképző Iskola részére 11 db nemzetközi 
szabványnak megfelelő egészségügyi láda felszerelésére, 

- 100.000.-Ft-ot az Építőipari és Faipari Szakképző Iskola részére 2 db nemzetközi 
szabványnak megfelelő egészségügyi láda beszerzésére, 

- 500.000.-Ft-ot a Kötél Egyesület részére az öntözőberendezés nélküli kaposfüredi 1 db 
nagypálya, a Cseri úti 1 db nagy, 2 db kispálya és a Rákóczi Iskola 1 db kispályának, a 
Toponár SE 1 db nagypályájának 40 napon keresztül történő öntézésének 
lebonyolítására, 

- maximum 400.000.-Ft-ot a Kaposvári Vízművek részére az öntözéshez szükséges 
tűzoltóvíz biztosítására a tényleges fogyasztás alapján történő elszámolással. 

 
     Felelős:          Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
      Határidő:          2008. május 15. az elkülönített összeg 80 %-ának átutalása 
                                2008. augusztus 20. a pályákra elkülönített fennmaradó 20 % átutalása
  

b.) A Rákóczi Stadion fő épületének és pályáinak használatát az Önkormányzat bérleti 
szerződés alapján, összességében 100.000.-Ft+ÁFA áron biztosítja a szervezőknek az 
alábbiak szerint. 
A Rákóczi Stadion fő épülete 2008. július 20-én 7-23 óra között a regisztrációra céljára.  
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A Rákóczi Stadion használatát 2008. július 21-én 15-23 óra között a megnyitó 
ünnepélyhez teljes infrastruktúrával (öltözők, világítás, eredményjelző, hangosítás, 
takarítás).  
A Rákóczi Stadion centerpályáját 2008. július 21-24-ig naponta 120 perc időtartamra 
mérkőzés lejátszására teljes infrastruktúrával (öltöző, hangosítás, takarítás, 
eredményjelző). 
A Rákóczi Stadion centerpályáját 2008. július 25-én és 26-án a korosztályos döntők 
részére hasonló feltételekkel.  

 
     Felelős:         Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
     Határidő:          2008. július 15. 
 

b.) A szervezők 2008. július 20-26. között (6 éjszaka) az önkormányzati tulajdonú 
kollégiumokat éjszakánként személyenként az alábbi bruttó árakon vehetik igénybe.  

 
Kollégium 

neve/férőhely 
Ár 50 %-os 

kihasználtságnál 
Ár 70 %-os 

kihasználtságnál 
Ár 90 %-os 

kihasználtságnál 
Ár július 26. 
és augusz- 

tus 1. között 
Klebelsberg 2200.-Ft 2100.-Ft 2000.-Ft 2000.-Ft 
Eötvös L. M. Sz. 
és Koll..  

1450.-Ft 1300.-Ft 1200.-Ft 1200.-Ft 

R.R.J.K.Szakképző 
I. és Koll. 

1450.-Ft 1300.-Ft 1200.-Ft 1200.-Ft 

Z.M.Iparm.Sz. és 
Koll. 

1450.-Ft 1300.-Ft 1200.-Ft 1200.-Ft 

 
Az árak tartalmazzák a kollégiumok, a hozzá tartozó aulák és étkezők rendeltetésszerű 
használatát. Az étkezők takarításának költségei a szervezőket terheli. A régi építésű 
kollégiumok esetén a nyári melegre való tekintettel az elmúlt évi tapasztalatok 
figyelembevételével a legfelső emeletek nem kerülnek igénybevételre, tehát a kihasználtság 
számításánál ezt nem veszik figyelembe.  
 
 A szervezők 2008. július 20-án 8-órától 26-án 12 óráig a Kossuth téren és a bevezető utcák 
díszburkolattal fedett közterein egy nyilvános fesztivál falut állíthatnak fel. Itt az 
Önkormányzattal egyeztetett látványterv szerint szórakoztató, kereskedelmi és vendéglátó 
pavilonokat működtethetnek. E tevékenységhez az Önkormányzat biztosítja a Kossuth tér 
kedvezményes, 3500.-Ft+ÁFA/napi díj ellenében történő igénybevételét 6 napra, valamint a 
beközlekedéshez szükséges behajtási engedélyeket. A fesztiválfalu üzemelési, valamint a 
takarítási, a teljes helyreállítási és a szerzői jogvédelemi költségeit a szervezők viselik.  
 
 A City Médiával megkötött önkormányzati megállapodás alapján 200 db utcai hirdető plakát 
elhelyezését az Önkormányzat engedélyezi, a kihelyezés költségei a szervezőket terhelik.  
 
     Felelős:          Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Sárdi Péter igazgató 
      Határidő:          2008. július 1.  
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d.) A Kaposvári Virágfürdő használatának biztosítása a résztvevő csapatok részére. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 930.000.-Ft-ot biztosít ÁFA kompenzációként 
és a beléptető karszalagok árára a Városi Fürdő részére, hogy 2008. július 21. és 27. között 
naponta maximum 800 fő részére, összesen maximum 4000 db belépőt adjon át a 
szervezőknek a labdarúgó fesztivál résztvevőinek személyenkénti egyszeri beléptetésére.   
 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
      Határidő:   2008. július 1.  
 
e.) Az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul, hogy a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. a 
labdarúgó fesztiválon akreditációs kártyával résztvevő utasoknak a menetrendszerinti 
buszjáratok igénybevételét térítésmentesen biztosítsa.  
A kiegészítő járatként indítandó másodjáratok és a 2008. 07.21-07.25-ig naponta 7-22 óra 
között folyamatosan üzemelő fesztivál külön buszjáratok működtetésére Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részére 1.000.000.-Ft-ot 
biztosít szolgáltatási szerződés alapján.  
 
     Felelős:   Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
      Határidő:   2008. július 1.  
 
f.) A rendező Jogo Bonito Európa  Kft. a Youth Football Fesztivál Hungary Kaposvár   2008. 
évi megrendezéséhez Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától a labdarúgó fesztivált 
kísérő kulturális programokra 2.500.000.-Ft-ot kap. Ebből 1.600.000.-Ft-ot (melynek 60 %-át 
2008. július 5-ig, 40 %-át a teljesítést követően) támogatási szerződés, 900.000.-Ft-ot 
vállalkozási szerződés alapján a megnyitó ünnepély, a fesztivál alatti kulturális és kísérő 
programok, valamint a záró rendezvény költségeihez használhat fel. Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Jogo Bonitó Kft részére a közbiztonság fokozása céljából a 
Kaposvári Városi Rendőrkapitánysággal történő együttműködésre 200.000.-Ft, a biztonsági 
szolgálat működtetésére 350.000.-Ft-ot, további 300.000.-Ft-ot pedig a rendezvény díjazására 
(érmek, kupák, ajándéktárgyak vásárlására) biztosít.     
 
     Felelős:   Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
      Határidő:   2008. július 1.  
 
 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvár Televízió és Rádió Kht 2007. évi beszámolójának és 
2008. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte Katona Józsefet, a Kapos Televízió és Rádió Kht. 
ügyvezető igazgatóját. 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 144   Száma: 08.04.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 81.48 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 18.52 17.86 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
72/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Televízió és Rádió Kht 
2007. évi beszámolójának és 2008. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők 
díjazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Kht 2007. évi mérlegét 23.776 eFt egyező 

mérleg főösszeggel, 2.534 eFt mérleg szerinti eredménnyel, a beszámoló kiegészítő 
mellékletét a könyvvizsgáló hitelesítő záradékával és a közhasznúsági jelentést elfogadja. 
A Közgyűlés a társaság 2007. évi mérleg szerinti 2.534 eFt nyereségét eredménytartalékba 
helyezi.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
      Határidő:            azonnal 

 
2. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Kht 2008. évi üzleti tervét elfogadja. 
 
      Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
      Határidő:            azonnal 
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3. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Kht ügyvezető igazgatójának személyi alapbérét 
2008. január 01-i visszamenőleges hatállyal 408.500 Ft-ban állapítja meg. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2008. május 15. 

 
4. A Közgyűlés 2008. január 01-től a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját havi 

29.500 Ft, a tagok tiszteletdíját havi 26.000 Ft összegben határozza meg. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
      Határidő:            2008. május 15. 
 
5. A Közgyűlés 2008. január 01-től a könyvvizsgáló megbízási díját 75.170 Ft + ÁFA 

összegben határozza meg. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
      Határidő:            2008. május 15. 
 
 
 

-----9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló – többször módosított – 59/1996.(XII.20.) önkormányzati 

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

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy azok a 
munkatársak, akik a pályázatok előkészítésében részt vesznek munkaidőn kívül, hétvégeken is 
végzik a munkájukat. Ezt a többletteljesítményt javasolják elismerni jogszerű keretek között. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszak Bizottság által tett módosítást nem javasolta  
elfogadásra, mivel nincs lehetőség az utólagos differenciálásra. Kérte a Képviselőtestületet, 
hogy az eredeti szövegezéssel fogadja el a rendeletmódosítást. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Tóth István tanácsnok kifogásolta, hogy a bizottsági véleményből kimaradt az a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági vélemény, hogy a céljuttatás 
összege csökkenthető a munkavégzés minőségének függvényében, jegyzői mérlegelés 
alapján. 
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Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy csak törvényi keretek között 
mozoghatnak, ezért úgy szabályoztak, - erre utal a 15/A § (5) bekezdés – hogy a céljuttatás 
nem fizethető ki, ha a köztisztviselő a kitűzött feladat teljesítésével indokolatlanul késett stb. 
Normatív módon meghatározták, hogy melyek azok az események, mulasztások, 
gyengeségek, amely kapcsán csökkenteni lehet a jutalom összegét vagy a kifizetésre nem 
kerül sor. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 145   Száma: 08.04.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 37.04 35.72 
Nem 8 29.63 28.57 
Tartózkodik 9 33.33 32.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 146   Száma: 08.04.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 81.48 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 18.52 17.86 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 18/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló – többször módosított – 59/1996.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----10. Előterjesztés a távhővel ellátot lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról  

(OKÖ-Program) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat a 
bizottsági héten készült az előterjesztéshez, mely megtalálható a számítógépeken a napirendi 
pont bizottsági vélemények alatt, illetve az ülés előtt kiosztásra került. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy már jelezték a 
panelprogram szabályozása kapcsán is, , hogy a közeljövőben egy újabb rendelettel állnak elő 
az ÖTM pályázati kiírását követően, az úgynevezett OKÖ-Program pályázatával, amely nem 
más, mint a lakásonkénti hőfogyasztás-mérés szabályozásának feltételei megteremtéséről 
szóló helyi rendelet. Ez lényeges elemeiben a panelprogramhoz és a gyűjtőkéményes 
rendelethez hasonló módon szabályoz, azonban vannak lényeges eltérések, mégpedig a 
támogatás intenzitása vonatkozásában.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Jurmann Béla tanácsnok szerint a panelprogram mellékvágánya az OKÖ-Program. Ehhez a 
programhoz a pályázatok április 15-től benyújthatóak, ez is bizonyítja, hogy az önkormányzat 
már késésben van. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző véleménye szerint az önkormányzat nincs késésben, a 
pályázatokat folyamatosan be lehet adni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 147   Száma: 08.04.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
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73/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 

1. A Közgyűlés utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a Polgármestert az 
ÖKO Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok elbírálására.  
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:               2008. október 31. 

 
 

2. A Közgyűlés az ÖKO Program keretében nyújtandó önkormányzati támogatások 
fedezetéül az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III.5.) 
önkormányzati rendelet 10. sz. mellékletében a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített 200.000 e Ft összegű céltartalékot jelöli meg.  
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:               2008. október 31. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 148   Száma: 08.04.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 19/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról (ÖKO-PROGRAM), amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----11 . Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, egyre kevesebben 
élnek a helyi jogszabály nyújtotta lehetőséggel és kérnek támogatást lakásépítéshez, 
lakásvásárláshoz. Elemezték az okokat, ez alapján próbálnak változtatni és az egy főre jutó 
jövedelemhatár megemelésével kiszélesítik a lehetőségeket, több igénylőt engednek be a 
rendszerbe.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 149   Száma: 08.04.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 1 3.70 3.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 20/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét a lakáscélú helyi támogatásokról szóló – többször módosított 
– 3/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 

-----12 . 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 megjegyezte, hogy a szociális ellátórendszer egyik 
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gyengéje megítélésük szerint az instabilitás. Állandóan változik a jogi környezet, a 
jogalkalmazók nem tudják követni, hát még azok az elesett emberek, akiken segíteni kellene. 
Van olyan ellátott Kaposváron, aki több, mint tíz jogcímen részesül valamilyen támogatásban, 
ami nem megfelelő. A központi jogszabályok módosítása kapcsán egy éven belül harmadszor 
foglalkoznak ezzel a témával, ez pedig a jogbiztonság szempontjából sem szerencsés. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Lóránd képviselő utalt arra, hogy a szociális étkeztetés díjairól szóló résznél az 
szerepel, hogy az ebéd önköltségének összege 484,-Ft/ebéd. Megkérdezte, hogyan lehetséges, 
hogy a szociális étkeztetés alapját jelentő szolgáltatás szinte a legmagasabb a városban? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy az élőmunkában és az ágazati 
jogszabályokban van jelentős eltérés. 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő szerint, valószínűleg gyors ütemben szolgáltató-váltásra kell itt is 
gondolni. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, az intézménynek a működési költségét is ki 
kell vetíteni ezekre, így jelennek meg az önköltségi elemek. Itt nem arról van szó, hogy 
pusztán megjelenik a ételelőállítás költsége. Ami pedig a szolgáltató-váltást illeti, egy éven 
belül le fog járni a szerződés és akkor el lehet dönteni, hogyan tovább. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 150   Száma: 08.04.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 21/2008.(IV.26.) 
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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-----13. 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 szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztést 
azért hozták be a Közgyűlés elé, mert 13 éves korúak méhnyakrák elleni védőoltásával 
kapcsolatos pályázat lezajlott és a pályázati kiírás ellenére más korcsoportokból is 
jelentkeztek oltásra. Ugyanakkor az adott korcsoportból nem jelentkeztek annyian, hogy a 
költségvetési keretet kimerítették volna, ezért a megmaradt összeg erejéig kiterjesztik a 
jogosultak körét a 14. életévüket betöltött leánygyermekekre is. 
Kérte a Képviselőtestületet, hogy támogassák az előterjesztést. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 151   Száma: 08.04.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 22/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
– többször módosított – 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----14. Előterjesztés városfejlesztési és gazdaságfejlesztési társaság alapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester megjegyezte, az előterjesztés két okból került a Képviselőtestület 
elé. Egyrészt, az elvi döntést már meghozták akkor, amikor az integrált városfejlesztési 
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stratégiáról döntöttek, a másik oka az, hogy a társaság tevékenységi köreit ebben az 
előterjesztésben pontosították és konkretizálták. Például 100 %-os önkormányzati tulajdonban 
levő gazdasági társasággal kívánnak elláttatni több olyan feladatot, ami jelenleg a 
Polgármesteri Hivatal keretén belül működik. Az integrált városfejlesztési stratégia 
végrehajtására, az Európai Uniós pályázatok menedzselésére alakul ez a gazdasági társaság, 
de a tevékenységi köre a kötelező elemeken túl kiegészül a város gazdaságának 
menedzselésével is.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, elképzelhető-e az, hogy a Kaposvári 
Gazdaságfejlesztési Kft-ben lévő tulajdonrészét az önkormányzat megvásárolja? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, két hét múlva tud csak a kérdésre 
válaszolni, mivel ekkorra zárulnak le a munkatársai által végzett vizsgálatok. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint, ha az önkormányzat megszerzi a többségi 
tulajdont a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Társaságban, akkor az jó üzlet lenne, mivel akkor 
az önkormányzat tulajdonhoz és vagyonhoz juthatna. Örvendetesnek tartotta, hogy 2008-ban 
végre eljutnak oda, hogy érdemben tudnak beszélni egy olyan menedzsment jellegű szervezet 
létrehozásáról, amely olyan tevékenységeket próbál menedzsment keretek között működtetni, 
amelyeket fejlettebb piacgazdaságú országokban sem hivatali keretek között oldanak meg 
vagy végeznek el. Üdvözlendőnek tartotta az előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 152   Száma: 08.04.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:44  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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74/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a városfejlesztési és 
gazdaságfejlesztési társaság alapításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia VI. fejezetének 4. pontjában meghatározottak szerint 100 
%-os önkormányzati tulajdonban lévő városfejlesztési gazdasági társaságot alapít.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a társaság alapító okiratának és az önkormányzati rendeletnek a 
tervezetét tartalmazó előterjesztést a 2008. júniusi ülésre készítse el.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő:  2008. május 10. 
 
 
 
-----15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratainak 

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.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 153   Száma: 08.04.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:45  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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75/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt alapító okiratában a 49.31’08 TEÁOR 
számú Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítási tevékenység, mint főtevékenység 
megjelöléséhez hozzájárul. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
    Csapó József vezérigazgató 
 Határidő:   2008. június 30. 
 

2. A Közgyűlés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt alapító 
okiratában az alábbi tevékenységek feltüntetéséhez hozzájárul:  

35.11’08 Villamosenergia-termelés 
 35.12’08 Villamosenergia-szállítás 
 35.13’08 Villamosenergia-elosztás 
 35.14’08 Villamosenergia-kereskedelem 
 35.30’08 Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység) 
 36.00’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
 43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 43.91’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 43.99’08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt 
 52.10’08 Raktározás, tárolás 
 68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése 
 68.32’08 Ingatlankezelés 
 71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 81.10’08 Építményüzemeltetés 
 81.21’08 Általános épülettakarítás 
 81.29’08 Egyéb takarítás 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az alapító okirat 6. D. a) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lépjen:  
„a./ az alaptőke legalább 5 %-át képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérik,”  
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
    Komáromi Attila ügyvezető igazgató 
 Határidő:   2008. június 30. 
 

3. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Kht alapító okiratában az alábbi 
tevékenységek feltüntetéséhez hozzájárul: 

 Közhasznú tevékenységek: 
 59.11’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
 59.13’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 
 59.14’08 Filmvetítés 
 60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
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 60.20’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység) 
 93.29’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
 94.99’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

A közhasznú tevékenység ellátását segítő üzletszerű gazdasági tevékenységek: 
 18.20’08 Egyéb sokszorosítás 

58.11’08 Könyvkiadás 
 58.13’08 Napilapkiadás 
 58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 59.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 
 59.20’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

63.91’08 Hírügynökségi tevékenység 
 68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.21’08 PR, kommunikáció 
73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 
73.12’08 Médiareklám 

 73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
74.20’08 Fényképészet 

 77.39’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
    Katona József ügyvezető igazgató 
 Határidő:   2008. június 30. 
 

4. A Közgyűlés a Kapos-Fürdő Kft alapító okiratában az alábbi tevékenységek 
feltüntetéséhez hozzájárul:  

 41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése (főtevékenység) 
 43.12’08 Építési terület előkészítése 
 43.13’08 Talajmintavétel, próbafúrás 
 43.21’08 Villanyszerelés 
 43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 43.31’08 Vakolás 
 43.91’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 43.99’08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt 
 52.10’08 Raktározás, tárolás  
 55.90’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
 68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 68.31’08 Ingatlanügynöki tevékenység 
 71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
 79.12’08 Utazásszervezés 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató   
    Sallay Attiláné ügyvezető 
 Határidő:  2008. június 30. 
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-----16. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2007. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Pályázati Igazgatóságon belül 
munkatársai kezelik a pályázati felhívásokat, melyeket szortíroznak és eljuttatnak az 
érintettekhez. Minden esetben visszajelzést kérnek arról, hogy éltek-e vagy élni kívánnak-e a 
pályázat által nyújtott lehetőséggel. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Dr. Csató László tanácsnoknak vegyes érzelmei voltak az előterjesztéssel kapcsolatban, 
melynek az az oka, hogy az anyag egy részét pozitívnak tartotta, másik részét – az 
eredményeket tekintve – nem. Remélte, hogy az elkövetkezendő években pénzügyileg az EU-
s és a nemzetközi pályázatokat jobb eredményekkel fogják zárni. 
 
Pintér Attila tanácsnok néhány megjegyzést tett az Európai Uniós pályázatokkal 
kapcsolatban. 
 
Szita Károly polgármester a problémát abban látta, hogy 2007-2008-ra vonatkozóan sem 
jelent meg a pályázati kiírások jelentős része. A pályázatok jelentős része kettő fordulós. Ez 
annyit jelent, hogy jó esetben a nyár elején kaphatnak arra lehetőséget egy-egy pályázatnál, 
hogy az első fordulót elbírálják, azt követően majd ősszel a második fordulót. Ha ez pozitív, 
utána lehet elkezdeni a közbeszereztetést és azt követően a munkákat. Remélte, hogy a 
következő évi beszámolónál az Európai Uniós pályázatok oszlopába már az elnyert 
támogatások kerülnek. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 154   Száma: 08.04.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
76/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az önkormányzat 
és intézményei által 2007. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 

 
 
 
-----17. Előterjesztés a Rippl-Rónai Józsefet ábrázoló szoborkompozíció megtervezéséről 

és kivitelezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a szobor felállítását a 
Kaposvárért Közalapítvány kezdeményezte. A felhívás olyan kompozíció megalkotására 
szólt, mely a festőóriást életképszerűen ábrázolja. A Közalapítvány elsősorban 
közadakozásból kívánja előteremteni a forrást a szobor felállításához és pályázati támogatást 
is remélnek. 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő arra hívta föl a figyelmet, hogy érdemes volna kikérni a 
kaposváriak véleményét, hol legyen a kompozíció. 
 
Pintér Attila tanácsnok azt szorgalmazta, hogy készüljön tájékoztató tábla a reménybeli 
turistalátványossághoz, ami segít az ideérkezőknek megismerni, ki is volt Rippl-Rónai József. 
 
Svajda József képviselő támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
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Csizi László képviselő a határozati javaslat 1. pontját nem támogatta, a 2. pontját támogatta. 
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok megjegyezte, az előterjesztésből látszik, hogy ennek a 
szobornak a felállítása milyen ellenérzést szül. Ennek eloszlatására hozta fel példaként a pécsi 
püspökség erkélyén elhelyezett Liszt Ferenc szobrot. 
 
Zsoldos Róbert képviselő szeretné, ha a jövőben a turisták úgy emlékeznének majd erre a 
szoborra, hogy az Rippl-Rónainak a szobra. 
 
Kovács József tanácsnok megjegyezte, hogy az európai országok szinte mindegyikében nagy 
hagyomány az ilyen jellegű szobor és kompozícióállítás, ezért támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok szokatlanságában meghökkentőnek tartotta Rippl-Rónainak ezt a 
szobrát, de nem ízléstelennek. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Egyetértett Pintér Attila 
tanácsnok által elmondottakkal, ezért ha a szakemberek legalább két megfelelő helyet találnak 
ennek az alkotásának, úgy kikérik a kaposváriak véleményét. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 155   Száma: 08.04.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
77/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvárért 
Közalapítvány Rippl-Rónai József szoborkompozíciójának felállításáról szóló elképzelését 
támogatja, a szobornak a Fő utca sétáló utcai szakaszán történő elhelyezéséhez hozzájárul, 
egyúttal fölhatalmazza a polgármestert a kuratórium javaslata alapján a hely pontos 
kijelölésére.  
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Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő: 2008.május 31. 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszönve a  Kaposvárért Közalapítvány 
anyagi tehervállalását, adománygyűjtési és szervezési munkáját, kötelezettséget vállal arra, 
hogy a szoborállításra rendelkezésre álló közalapítványi forrásokat költségvetéséből 
kiegészíti, biztosítja.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2009.június 30. 
 
 

-----18. Előterjesztés Weeber Klára: Bohóc című szobrának felállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés 
elkészítését követően a Reneszánsz Év 2008. program keretében pályázati felhívás jelent meg 
köztéri műalkotások létrehozására, vagy felújítására. A Közgyűlés a szobor önkormányzati 
beruházásban történő felállítására 3.020 eFt összegű támogatást biztosít a költségvetési hiány 
terhére. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Lóránd képviselő megjegyezte, hogy a Raktár utcai szökőkút helyén egy visszabérlési 
megállapodás köttetett a város és az ottani beruházó között. Ha sikerül rendeletmódosítást 
elérni a városnak annak érdekében, hogy a beruházó ténylegesen vállalja át kulturális célok 
támogatást, akkor például ennek a szobornak felállítását nem a költségvetési hiány terhére 
kellene megvalósítani, hanem akkor kulturális előirányzatokra még nyerhetnének plusz 
összegeket. Ezért helyes lenne, ha a város előkészítené, mert ebben az esetben nem a 
költségvetési hiány terhére kellene ezeket a célokat finanszírozni. 
 
Svajda József képviselő röviden méltatta Weeber Klára művészetét. 
 
Pintér Attila tanácsnok tolmácsolta a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság tagjainak 
javaslatát, mely szerint ajánlják a város művészeinek figyelmébe azokat tereket, amelyek a 
városrehabilitáció kapcsán kerülnek majd kialakításra a belvárosban. Elsősorban azért 
ajánlanák a figyelmükbe, mert jól látszik az eredeti elképzelés alapján is, hogy vannak 
közkedvelt terek a művészeti alkotások számára, de ezek már kezdenek túlzsúfolttá válni.  
 
Tóth István tanácsnok kérte, hogy a kiegészítő határozati javaslatban kerüljön kijavításra a 
helyszín. 
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Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Zárszavában elmondta, hogy a 
Raktár utcai körforgalom építése a Raktár utca mellett levő önkormányzati tulajdonú terület 
bérlőjének a beruházásában épült, a benzinkúti beruházás keretén belül. A körforgalomban 
lévő szökőkút építéséhez a város hozzájárult. A támogatást a város úgy adta, hogy a benzinkút 
által fizetendő bérleti díj egy részét kvázi lelakhatja, vagyis abba számítódik be csökkentett 
értékben ez a támogatás, amit az önkormányzat adott. Ezt a szerződést a Képviselőtestület 
jóváhagyta, tehát módosításra nincs lehetőség, mert a beruházás elkészült. Információja 
szerint a művésznő elfogadta azt a javaslatot, hogy nem az Európa Park szökőkútja előtti kis 
gömbre kerülne rá a szobor, hanem a mellé. Megjegyezte, azt a közterületi elhelyezést tudja 
támogatni, ami a művésznő szándékával is megegyezik. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 156   Száma: 08.04.24/18/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 11:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
78/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú város Közgyűlése hozzájárul Weeber Klára Bohóc című szobrának 
felállításához az Európa parkban.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
    Bajzik Imre műszaki igazgató 
Határidő:   2008. június 6. (szoborállítás időpontja) 
 
2.)A Közgyűlés Weeber Klára „Bohóc” című szobrának önkormányzati beruházásban történő 
felállítására 3.020 e Ft összegű támogatást biztosít a költségvetési hiány terhére. A Közgyűlés 
pályázatot nyújt be a szobor megvalósítására a Reneszánsz Év 2008. program keretében köztéri 
műalkotások létrehozására vagy felújítására kiírt pályázati felhívás alapján.  
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
                              Sári László igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               2008. május 30. (a pályázat benyújtására) 



2008.05.28. 16:18:03            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-04-24.doc            Lukács Györgyné            42. oldal, összesen: 74 
 

-----19. Előterjesztés a „Paleosochus-Krokodilokért” Alapítvány által működtetett 
Krokodil ZOO felújítása költségei támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság által tett módosítást nem javasolta 
elfogadásra. 
Röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat és kérte, hogy a Képviselőtestület 
támogassa a határozati javaslatot. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Mihalecz András tanácsnok felhívta a Képviselők figyelmét arra, hogy ha valaki úgy érzi, 
hogy egy plusz támogatásra szorulhat a Pécsi Tibor által vezetett terrárium, akkor van erre 
lehetősége a Képviselőknek. Például ő maga örökbefogadott teknősöket. Ezt a módszert 
javasolta Képviselőtársainak is. 

Szavazás eredménye 
 

#: 157   Száma: 08.04.24/19/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
79/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Paleosochus-Krokodilokért” 
Alapítvány által üzemeltetett Krokodil ZOO felújítási munkálatait 950.000.-Ft-tal a 2008. évi 
költségvetési hiány terhére támogatja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                           Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2008. április 30. 
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-----20. Előterjesztés szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról 

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.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 158   Száma: 08.04.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
80/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kaposvári Többcélú Kistérségi 
Társulással szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodást. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. 
     
          Felelős:  Szita Károly polgármester  
          Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Határidő:  2008. május 15. 
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-----21. Előterjesztés közoktatási intézményfenntartó társulási szerződések 
meghosszabbításáról 

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.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 159   Száma: 08.04.24/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
81/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Kaposvár és Környéke Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás szerződéseinek 2008. szeptember 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 
történő meghosszabbításához hozzájárul. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a módosított társulási szerződések aláírására 
     
          Felelős:  Szita Károly polgármester  
          Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Határidő:  2008. június 1. 
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-----22. Előterjesztés a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról 
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. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatást adott a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 
jelenlegi állásáról. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 160   Száma: 08.04.24/22/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: 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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 23/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló – 48/2004. 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----23. Előterjesztés turisztikai desztináció menedzsment szervezet felállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
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 
 

#: 161   Száma: 08.04.24/23/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:04  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy részt kíván venni a Kaposvár 
és térsége TDM szervezet megalakításában és ezt kezdeményezve megkereséssel fordul a 
turisztikában érintett intézményekhez, gazdálkodó szervezetekhez, önkormányzatokhoz. A 
partnerkeresés folyamatát követően, valamint ezt a célt támogató pályázati lehetőségek 
ismeretében a megalakításhoz szükséges konkrétumok ügyében a II. félévben hoz döntést. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2008. szeptember 25. 
 
 
-----24. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
körébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba 

adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

-----Kérdések----- 
 

Tálos Krisztián képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés 2. pontjában 
szereplő 5894/8-as beépítetlen terület még mindig 4645 ha-os mérettel szerepel. 
 
Szita Károly polgármester elnézést kért az elírásért. Ezzel a módosítással tette fel szavazásra 
a határozati javaslatot. 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 162   Száma: 08.04.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
83/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
1. 

a)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 5758 hrsz-ú 
ingatlan 2/4-dének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. 

 
b)A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében. 

 
c)Az ingatlant az Önkormányzat út céljára kívánja tulajdonba venni 
 
d)Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, 

szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal 
szemben támasztott bármely követeléséről. 

 
e)Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 

a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 

 
f)Amennyiben az ingatlan az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül 

értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az Önkormányzat a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére átutalja. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2008. május 15. (kérelem benyújtása) 
 
 
2. 
a)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 5894/8 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi,  
 
b)A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében. 

 
 
c)Az ingatlant az Önkormányzat önként vállalt feladatai körében foglalkoztatási, célkitűzései 

megvalósítása érdekében kívánja tulajdonba venni. 
 
d)Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, 

szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal 
szemben támasztott bármely követeléséről. 

 
e)Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 

a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 

 
f)Amennyiben az ingatlan az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül 

értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az Önkormányzat a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére átutalja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2008. május 15. (kérelem benyújtása) 
 
 
 
-----25. Előterjesztés a „Kaposvári Autókiállítás” térítésmentes közterület használatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

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

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

#: 163   Száma: 08.04.24/25/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
84/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Fő u. sétáló 
szakaszán 2008. május 17.-18. napjára tervezett sport és kultúrális programmal egybekötött 
"Kaposvári Autókiállítás" rendezvényéhez a közterület használatát térítésmentesen 
engedélyezi a kiállítást szervező 7-es CSATORNA KFT-nek. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:            2008. május 18.   
 
 
 

-----26. Előterjesztés a Kaposvár, Bástya utcai ingatlan vásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

#: 164   Száma: 08.04.24/26/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a Bástya utca 
megközelíthetőségét biztosító területrész megvásárlásáról szóló előterjesztést a szeptemberi 
közgyűlés elé terjesztjük. 
 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:           2008. szeptember 25. 
 
 
 
-----27. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszeréről 

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----- 
 
Pintér Lóránd képviselő arra volt kíváncsi, hogy egy szankcióval egybekötött rendszerben 
hogyan lehet normatív jelleggel meghatározni, hogy évente a 15-16 ezerhez képest 3200-4200 
db-bal több mikuláscsomagot kell kihelyezni?  
 
Pintér Attila tanácsnok kérdése szintén a havi 1600 db-os felszólításra vonatkozott: hogyan 
történt a kalkuláció, és ez a parkoló-ellenőrök számára vállalható érték-e? 
 
Svajda József képviselő megkérdezte, lesz-e mód arra, hogy este 8 óra után megnézzék az 
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autókat, hogy azok hol állnak? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta:  
A jelenleginél nagyobb teljesítményt kell ösztönözni, mert különben nincs értelme 
érdekeltségi rendszert létrehozni. Érvényben van egy jogerős bírósági döntés, amit eddig nem 
tudtak alkalmazni. Azt jelenti, hogy Kaposváron is lehetőség van, hogy a nem kijelölt 
parkolóhelyeken, de a parkoló-övezeten belül szabálytalanul parkolókat, a szabálysértési 
bírság mellett arra is kötelezzék, hogy fizessék meg a várakozás idejére a parkolójegyet. 
Ha a tapasztalatok azt igazolják, hogy a szabályozásban valahol problémák vannak, akkor a 
rendeletet felülvizsgálják. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő változatlanul nem tudta elképzelni, hogy egy olyan rendszert 
próbálnak felállítani, amiben büntetéssel egybekötött szankcionáláshoz kötnek valamiféle 
premizálást, ezért a kivitelezést és a szankcionáláshoz kötött jelentős mértékű 
teljesítményemelkedést nem tudta elfogadni.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, valóban jelentősnek tűnik az a 
többletteljesítmény, amit premizálni kívánnak. Ugyanakkor az a szabály, ami feloldja a 
korábbi kötöttséget önmagában kell, hogy hozzon ennyit. 18 óra után és 8 óra előtt nincs 
jegyvételi kötelezettség, de a szabálytalan parkolásra nem jogosít ez az időszak sem. Tehát a 
közterület-felügyelők, akik nemcsak a rendes napi 8 órás munkaidőben dolgoznak, hanem 
ügyeletet tartanak, illetve, alapvető feladata a rendőrségnek, hogy rendet tartson a városban és 
intézkedjen a szabályszegőkkel szemben.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 165   Száma: 08.04.24/27/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 70.38 67.85 
Nem 4 14.81 14.29 
Tartózkodik 4 14.81 14.29 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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86/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fizetőparkolókat üzemeltető 
személyek érdekeltségi rendszeréről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a fizetőparkolási 
munkában dolgozók érdekeltségi rendszerének bevezetésével egyetért, az előterjesztéshez 
csatolt szabályzattervezetet jóváhagyja. 

Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2008. május 1.  

 
 
 

-----28. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ gépkocsi vásárlásáról 
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.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 166   Száma: 08.04.24/28/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
87/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozási Központ gépkocsi cseréjét 
engedélyezi, akként, hogy annak forrása a biztosítási összeg, a kárt szenvedett gépkocsi 
beszámításából származó összeg, illetve az intézmény 2007. évi pénzmaradványa képezze. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igazgató 

Simon Lászlóné intézményvezető 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
 
 

-----29. előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás 
módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
Szóbeli kiegészítésében kérte a Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot azzal a 
módosítással fogadják el, hogy az ellenőrzési társulásnak az alábbi községek is tagjai: 
Simonfa, Zselickislak, Zsleicszentpál, Bőszénfa, Sántos. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 167   Száma: 08.04.24/29/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári többcélú kistérségi társulási 
megállapodás IV/7/1., IV/9/2. pontjainak és 3. számú mellékletének módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy az ellenőrzési társulásnak Simonfa, 
Zselickislak, Zselicszentpál, Bőszénfa, valamint Sántos is tagjai. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2008. május 31. 
 
 
 

-----30. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 168   Száma: 08.04.24/30/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
89/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 179/2007. (VI. 7.) önkormányzati határozat határidejét 2008. május 31-re 

módosítja. 
 
   Felelős:                      Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:          Molnár György igazgató 
   Határidő:            2008. május 31. 
 
2.) A Közgyűlés a 298/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat 7. pontjának szövegét az 

alábbiak szerint módosítja. 
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7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Őszi Zenei Akadémia 
Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa 2008. őszi megrendezéséhez 1 000 e Ft 
támogatást biztosít. 

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
      Határidő:   2008. november 16. 
 
3.) A Közgyűlés a 321/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat határidejét 2008. június 30-ra 

módosítja. 
 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Határidő:  2008. június 30. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 335/2007. (XII.6.) önkormányzati határozat 

határidejét 2008. május 31-re módosítja. 
 

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

 
5.) A Közgyűlés a 3/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat 8. pontjának határidejét 2008. 

május 15-re módosítja. 
 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
    Sári László igazgató 
    Molnár György igazgató 
 Határidő:  2008. május 15. 
 
6.) A Közgyűlés a 29/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint 

módosítja. 
 
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 
13338 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 
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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 

 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
7.) A Közgyűlés a 31/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint 

módosítja:  
 
 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 8767 m2 
alapterületű „iparterület, erdő, gyep, saját használatú út” művelési ágú ingatlan ’c’ „gyep 
(rét)” megnevezésű 4873 m2 alapterületű, ’d’ „saját használatú út” 5610 m2 és ’f’ „gyep (rét)” 
3767 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 igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
8.) A Közgyűlés a 46/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat határidejét 2008. május 31-re 

módosítja. 
 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Határidő:  2008. május 31. 
 
 
 

-----31. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

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

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

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

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

#: 169   Száma: 08.04.24/31/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
90/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2008. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 

-----32. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-II. 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 
 

#: 170   Száma: 08.04.24/32/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
91/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2008. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----33. Előterjesztés a pályázat befogadásához szükséges közgyűlési határozatok 
meghozásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, úgy tűnik, lehetőség nyílik csapadékvíz-elvezetésre 
pályázatot benyújtaniuk. A városnak vannak olyan kritikus pontjai, ahol gondot jelent a 
csapadékvíz-elvezetés hiánya, vagy nem kellő műszaki tartalommal lévő kiépítettsége.  
 

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

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

#: 171   Száma: 08.04.24/33/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
92/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a pályázat befogadásához szükséges 
közgyűlési határozatok meghozataláról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a DDOP-2007-5.1.5.”B” kódszámú, „Települési bel- és 
külterületi vízrendezés” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyújtott „Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása Kaposváron, a 

Cseri út északi oldalán” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 13.200 e Ft saját 
erőt az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III. 5.) önkormányzati 
rendelet 9. számú mellékletében e célra elkülönített felhalmozási célú kiadási keret terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               azonnal 
 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a DDOP-2007-5.1.5.”B” kódszámú, „Települési bel- és 
külterületi vízrendezés” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyújtott „Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása Kaposváron, a 

Cseri út északi oldalán” elnevezésű pályázatban megjelölt feladat tervdokumentációja 
megfelel  Kaposvár településszerkezeti tervét és annak vonatkozó alátámasztó munkarészét 
tartalmazó 377/2005. (XII. 14.) önkormányzati határozatnak, továbbá a 7/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelettel módosított Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati 
rendeletnek. 
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Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                              Bajzik Imre igazgató 
Határidő:               azonnal 
 
 
 

-----34. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával 
kapcsolatos koncepciókról, igényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Juhász Tibor alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, pályázatok készítése közben 
derülnek ki olyan problémák, amelyeket a szabályozási terv keretén belül meg kell oldani. Az 
előterjesztésben felsorolt témák nagyrészt erről szólnak. A Képviselőtestületnek azt kell 
elfogadni, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a szabályozási terv módosításán belül a tervezők 
foglalkozzanak ezekkel a témákkal. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 172   Száma: 08.04.24/34/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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93/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítására 
érkezett kérelmek megtárgyalása során úgy határozott, hogy: 

 
a.) a Noszlopy utcai parkolóház körül a geodézia felmérés alapján az övezeti 

határok korrekcióját lehetővé tevő szabályozási  terv módosításához hozzájárul; 
b.) a Hajnóczy és Fonyódi utcák között lévő lakóterület építési övezeteinek a 

kialakult  állapotot jobban figyelembe vevő övezeti pontosítása érdekében a 
KÉSZ és  szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

c.) a Budai Nagy Antal és Noszlopy utca körforgalmának közlekedés rendezése 
érdekében a 7131/1 hrsz.-ú ingatlan és vasútterület vonatkozásában a 
szabályozási terv módosításához hozzájárul; 

d.) az 1Ft-os telkek alakításának ésszerűsítése érdekében Toponáron a Mikes 
Kelemen utca térségében a szabályozási  terv módosításához hozzájárul; 

e.) az Ady E. utca északi tömbjében a Kapos Szállót és parkolóházat érintő övezeti 
határ korrekciókat szolgáló szabályozási  terv módosításához hozzájárul. 

 
Felelős. Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő: 2008. április 30. (közlésre) 

 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítás 
során kidolgozott koncepciók ismertében úgy határozott, hogy: 

 
a.) a Deseda-tó körüli túraútvonal mentén, a szükséges műszaki infrastruktúra 

elhelyezése érdekében a véderdő és sporthorgász terület vonatkozásában  a 
szabályozási terv módosításához hozzájárul; 

b.) a Dési Hubert utcában az 1007/2 hrsz.-ú és 1013/1 hrsz.-ú  ingatlanok 
vonatkozásában az intenzívebb beépítést lehetővé tevő szabályozási terv 
módosításhoz hozzájárul; 

c.) a Művelődési központhoz (Agóra) szükséges parkolók kialakításának érdekében 
a Csokonai Vitéz M. utca és Széchenyi tér közötti tömbbelső parkoló bővítése és 
közparkja vonatkozásában  a szabályozási terv módosításához hozzájárul; 

d.) a Piac (Vásárcsarnok) kijelölt területének és a szomszédos 450;451;452 és 453 
hrsz.-ú ingatlanokon intenzívebb beépítést lehetővé tevő építési övezet 
kialakítása vonatkozásában  a szabályozási terv módosításához hozzájárul; 

e.) a 2118/7 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a beépítésre szánt terület és azon belül 
gazdasági övezet kialakításának tárgyában a szabályozási terv módosításához 
hozzájárul. 

 
Felelős. Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő: 2008. április 30. (közlésre) 
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-----35. Előterjesztés a Kaposváron kialakítandó NOSTRA  Ifjúsági Alkotó és 
szórakoztató Központról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy ennek az anyagnak a melléklete lesz még a város 
kulturális stratégiája, amely kötelező kelléke, hisz az Európa Kulturális Fővárosa program 
keretén belül fogják benyújtani ezt a pályázatot. 1.697 millió forint az egész program 
megvalósítása. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok formai észrevételt tett arra vonatkozóan, hogy az előterjesztésben a 
költségvetés részletezésében 2008. évi ROP pályázati támogatásra hivatkoznak, mely 
helyesen DDOP pályázati támogatás. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 173   Száma: 08.04.24/35/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 85.19 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 14.81 14.29 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
94/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ című DDOP-2008-4.1.1.D pályázat 
beadásához szükséges saját költségvetési forrás 896.740.000Ft, melyet az alábbiak szerint 
biztosít az Önkormányzat: 

 
Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év Összesen 
Önkormányzati saját forrás (Ft): 155 466 855 522 642 480 218 630 665 896 740 000 
DDOP pályázati támogatás (Ft): 138 695 145 466 259 990 195 044 865 800 000 000 
Beruházás összköltsége (Ft): 294 162 000 988 902 470 413 675 530 1 696 740 000 
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Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 
programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra a NOSTRA 
Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ című pályázatot nyújtja be. 
 
Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Sári László pályázati Igazgató 
                     Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                 értelem szerint 
 
 
 

-----36. Előterjesztés Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány elnökének 
megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Volner Zsuzsanna benyújtotta 
lemondását. Köszönetet mondott a Képviselőtestület nevében az eddig végzett munkájáért. 
Javasolta, hogy dr. Farkas Editet bízzák meg az elnöki feladatok ellátásával. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 174   Száma: 08.04.24/36/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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95/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Város Közbiztonságáért 
Alapítvány elnökének megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Farkas Editet Kaposvár Város 
Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumának elnökévé megválasztja. 

 
2. A Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okirata VI. pontjának A 

Kuratórium összetételére vonatkozó része helyébe az elnök személyére vonatkozóan 
az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A Kuratórium összetétele: 
 
    Név                                          Személyi adatok                                            Lakcím 
1. dr. Farkas Edit elnök            1959. 10. 10.                Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 40.  

     an: Gelencsér Erzsébet 
 

3. A Közgyűlés köszönetet mond Volner Zsuzsannának és elismerését fejezi ki az 
Alapítvány érdekében végzett munkájáért, továbbá kéri, hogy lehetőségeihez mérten a 
jövőben is segítse annak működését. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2008. június 30. 
 
 
 

-----37. Előterjesztés a Dobó István és Mező utcák által határolt terület beépítésére 
vonatkozó településrendezési szerződés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
 
Juhász Tibor alpolgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
 

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

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

#: 175   Száma: 08.04.24/37/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 12:32  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
96/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a Dobó István és Mező utcák által 
határolt fejlesztési területre vonatkozó településrendezési szerződést, - mely a Dobó István 
utca 12. sz. alatti 2318 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének mellékletét képezi - 
jóváhagyja.    
A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2008. december 31. 
 
 
 

-----38. Előterjesztés a Magyar Gárdával kapcsolatos állásfoglalásról 
Előterjesztő: Pintér Attila frakcióvezető----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, mit jelent az a szó, hogy elzárkóznak a Magyar 
Gárdától?  
 
Tóth István tanácsnok arról érdeklődött, hogy miként lehet egy legálisan bejegyzett 
szervezet esetében ezt megvalósítani? 
 
Somogyvári Lajos képviselő megkérdezte, hogy a katonai szervezetektől is el kell-e 
zárkózni? 
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Csizi László képviselő kérdését a Címzetes főjegyzőhöz intézte, mely úgy szólt, hogy mi a 
tapasztalat, milyen a Magyar Gárdának a megjelenése és tevékenysége és az Magyarországon 
sért-e törvényt vagy jogszabályt? 
 
Pintér Attila tanácsnok válaszában elmondta, hogy az elhatárolódásnak csak addig van 
értelme, amíg ez a szervezet létezik.  
Hivatalos keretek között, például ne kapjon invitálást a Magyar Gárda a rendezvényekre. 
Somogyvári Lajos képviselő kérdésére nem kívánt érdemben reagálni. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Csizi László képviselő kérdésére elmondta, hogy a 
Magyar Gárda tudomása szerint jogszerűen bejegyzett szervezet, és minden jogszerűen 
bejegyzett szervezet a magyar jog szabályainak betartása mellett működhet. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Lóránd képviselő javasolta, hogy az MSZP módosítsa a határozati javaslatot úgy, 
hogy a Magyar Gárda részvétele nem kívánatos a város által szervezett rendezvényeken, 
illetve nem küld részükre meghívót. Ez az intézkedés addig marad érvényben, amíg a Magyar 
Gárda feloszlatását a bíróság jogerős ítéletében ki nem mondja. 
 
Dér Tamás képviselő újabb határozati javaslatot tett. A képviselő szerint az a megfogalmazás 
volna elfogadható, miszerint: Kaposvár elítél minden olyan kísérletet, amely félelmet vagy 
riadalmat kelt, de azt is, ha valaki félrevezető szándékkal, valótlanság közlésével próbálja ezt 
tenni. 
 
Csizi László képviselő véleménye szerint jó lenne, ha a parlamenti közösségek 
elgondolkodnának azon, hogy törvényi szinten hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani. 
 
Zsoldos Róbert képviselő szerint, ha az MSZP által beterjesztett határozati javaslatot azzal 
vádolják meg, hogy nem tartalmaz konkrétumokat, akkor Dér Tamás képviselő által 
elmondott határozati javaslat konkrétan miről szól? Határozati javaslatként annyiban tudta 
elfogadni, hogy a korábbi javaslatot egészítsék ki Dér Tamás képviselő által tett javaslattal, 
ami, viszont a Magyar Gárdát azért tartalmazza, mert a Magyar Gárda tevékenységét az 
utóbbi időben ismerik, félelmet keltenek egyes csoportokban, ami nem megengedhető 
Magyarországon. Amennyiben a képviselők tudnak olyan más szervezetet, akkor azokat is 
konkrétan bevehetik ebbe a határozati javaslatba. 
 
Mihalecz András tanácsnok egyetértett Dér Tamás képviselő módosító indítványával, mert 
az egyértelmű, világos és elítélő nyilatkozatot fogalmaz meg. Nem értette, hogy miért kell 
valakinek elhatárolódnia valamitől, amihez semmi köze nincs. 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok kiemelte, nem kellene az embereknek esélyt adni arra, hogy az 
ellehetetlenedésük, a leszegényedésük, a nyomoruk által a szélsőségek karmába kerüljenek, és 
ezáltal teret engedjenek bármiféle szélsőségnek. Ehhez viszont kenyeret kell adni az emberek 
kezébe és arról kellene beszélni, hogy ezt hogyan tudják megtenni és nem arról, hogy két 
Magyar Gárda koszorúvivő megzavarta március 15-én néhány ember lelki nyugalmát. Ez 
méltatlan Kaposvárhoz, a kaposvári közgyűléshez és a kaposvári emberek közösségéhez. 
Javasolta a Képviselőknek, hogy támogassák Dér Tamás képviselő módosító indítványát. 
 
Paksi Lajos képviselő el tudta fogadni Dér Tamás képviselő módosító indítványát még akkor 
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is, ha abban nincs nevesítve a Magyar Gárda.  
 
Pintér Lóránd képviselő dr. Heintz Tamás tanácsnok hozzászólására reagálva megjegyezte, 
hogy általában a kétfenekű vagy háromfenekű kommunikációval történelmi távlatokban sokat 
lehet rombolni. Példaként hozta fel a Délszláv háborút. 
 
Pintér Attila tanácsnok mindkét módosítást elfogadta, s javasolta, kezdődjön a határozati 
javaslat Dér Tamás szavaival: Kaposvár nyugodt város, éppen ezért elhatárolódik minden 
szélsőségtől. 
 
Pintér Lóránd képviselő megismételte határozati javaslatát, mely úgy szólt: Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése állást foglalt arról, hogy az önkormányzat és intézményei 
által szervezett hivatalos rendezvényeken, ünnepségeken, programokon a Magyar Gárda 
jelenléte nem kívánatos, részükre (a város, intézményei) meghívót nem küldenek. Jelen 
határozat a Magyar Gárda elleni eljárás jogerős befejezéséig érvényes. 
 
Dér Tamás képviselő az alábbi határozati javaslatot tette: Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elítél minden olyan kísérletet, legyen annak kezdeményezője magánszemély, civil 
szervezet vagy éppen politikai párt, amely félelmet vagy riadalmat kelt bárkiben Kaposváron, 
de elítéli azt is, ha valaki, vagy valakik valótlanság közlésével, félrevezető információkkal 
vagy lejárató szándékkal akarják ugyanezt tenni. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi hozzászólásában kérte, mivel a módosító javaslatokat 
elfogadták, ezért egy olyan szavazás is legyen, ahol az MSZP eredeti javaslata kerül 
kiegészítésre Pintér Lóránd és Dér Tamás képviselők által megfogalmazottakkal. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 176   Száma: 08.04.24/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 13:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Dér Tamás képviselő módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 0 0.00 0.00 
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: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 177   Száma: 08.04.24/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 13:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 24.00 21.43 
Nem 8 32.00 28.57 
Tartózkodik 11 44.00 39.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 178   Száma: 08.04.24/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 13:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az eredeti határozati javaslatról Dér Tamás és Pintér Lóránd 
képviselők által tett módosító indítványokról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 32.00 28.57 
Nem 8 32.00 28.57 
Tartózkodik 9 36.00 32.15 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
97/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elítél minden olyan kísérletet, legyen annak 
kezdeményezője magánszemély, civilszervezet, vagy éppen politikai párt, amely félelmet, 
vagy riadalmat kelt bárkiben Kaposváron, továbbá elítéli azt is, ha valaki, vagy valakik 
valótlanság közlésével, félrevezető információkkal, vagy lejárató szándékkal akarják ugyanezt 
tenni. 
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-----39. Előterjesztés az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium épületének tetején létesítendő távközlési rendszerhez kapcsolódó bérleti 

szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Horváth Miklóst, az Eötvös Lóránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóját, valamint az Ericsson képviselőit. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy ennek a rendszernek milyen hatása lesz a 
környéken lakókra, az zavarni fogja-e például a TV adást stb.? 
 
Horváth Miklós igazgató tájékoztatásul elmondta, hogy ez a beruházás az iskola életében 
fontos momentum, ezért erről megkérdezték a nevelőtestületet, a diákönkormányzaton 
keresztül a tanulóifjúságot és a dolgozókat is. A támogatottság 70 % fölött van. Az iskolának 
fontos a bevétel, mert olyan feladatokat kell ellátnia, amire nem kapnak finanszírozást. A 
rendszer a Pázmány Péter utcai épületre kerül. A lakkosság körében nem végeztek felmérést, 
bizonyára ők elutasítóan fogadták volna a kezdeményezést. Kijelentette a diákok és a 
dolgozók nevében, hogy nem érzik a rendszer kisugárzásának veszélyét. 
 
Kovács István Tamás hálózattervező mérnök válaszában elmondta, hogy a jelen 
objektumon a harmadik generációs mobil telefonrendszerek egyik állomását építik ki. Tavaly 
kezdték el kiépíteni ezt a rendszert a városban. Az úgynevezett bázisállomások 30 W 
teljesítményűek, tehát nagyságrendben sincs nagy különbség. Az állomások tervezésekor 
figyelembe veszik az egészségügyi határértéket. Ezek a teljesítmények egy 2004-es 
egészségügyi miniszteri rendelet alapján kerülnek kiszámításra, ezeket EU ajánlások alapján 
rendelték el. Jelen esetben végeztek már egy előkalkulációt ennél az állomásnál. Ha valaki az 
antenna előtt három méterre megáll például, - ami jelen esetben elképzelhetetlen, mivel a 
tetőn ki lesz emelve egy tartón -, akkor nem okozhat problémát. Családi házak körülbelül 30-
40 m-re vannak a létesítménytől. Az antennák irányított karakterisztájúak, tehát az emberek 
feje fölött fog elsugározni ezzel a teljesítménnyel. Ha bárkinek aggálya van, lehet 
sugárbiológiai mérést kérni, amit ők megfelelő akkreditációval rendelkező cégektől meg 
tudnak rendelni, ők hiteles műszerekkel igazolni tudják ezeket az állításaikat. Ezek a 
berendezések 2,1 GHz működnek, nem zavarják a Magyarországon forgalomba hozott 
hírközlési berendezéseket, köztük a televíziót sem. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Csizi László képviselő szerint meg kellett volna kérdezni a környéken élők véleményét is. 
 
Svajda József képviselő megismételte azokat a kérdéseket, amik elhangzottak az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság ülésén. 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, a bevétel az iskoláé lesz, és az így kapott 
bevétellel nem kívánják csökkenteni az iskola költségvetését. 
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Pintér Lóránd képviselő aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az eddigi hasonló 
típusú berendezések általában jelentősen magasabb tereptárgyakra kerültek telepítésre. 
 
Szita Károly polgármester arról tájékoztatta Horváth Miklós igazgatót, hogy az általuk 
beküldött szerződéstervezet úgy lesz módosítva, hogy szándékuk a kollégium rekonstrukciója 
és a felújítása. Ebből adódóan sem az iskolát, sem az önkormányzatot semmi egyéb teher nem 
érheti a későbbiekben. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 179   Száma: 08.04.24/39/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 14:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 80.77 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 19.23 17.86 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
98/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Damjanich u.  17 
sz. alatt lévő 3904 hrsz-ú  Kollégium épületének tetején az ERICSSON Magyarország 
Kommunikációs Rendszerek Kft. távközlési bázisállomást telepítsen. Az ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződést a Testület jóváhagyja azzal, hogy abban rögzíteni kell, hogy a szerződéses 
időszakban esedékes a létesítmény teljes rekonstrukciója - benne a tető felújítása is -, amely 
munkákat bérlő tűrni köteles és szükség esetén saját költségén vállalja a berendezések 
ideiglenes leszerelését és visszatelepítését is.    
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2008. június 30. 
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-----40. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 180   Száma: 08.04.24/40/0/A/KT 
Ideje: 2008 április 24 14:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szvazott: 
 
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: 
 
 
99/2008. (IV.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére  50.000 Ft 
- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 30.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány részére 50.000 Ft 
- „Remény 2007” Alapítvány részére  80.000 Ft 

 
Megye-Város Közös Alapból 

- Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére (működéséhez) 50.000 Ft 
- Sörház Utcai Óvodáért Alapítvány részére (működéséhez) 20.000 Ft 
- Kék-Cinke Gyermekkert az Óvodásokért Alapítvány részére 20.000 Ft 
- Katicabogár Bölcsődei Alapítvány részére 15.000 Ft 
- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére 10.000 Ft 
- „Élet beteg vesével” Alapítvány részére 35.000 Ft 
- Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére 15.000 Ft 
- Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 15.000 Ft 
- Manócska Alapítvány részére  10.000 Ft 
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- Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért részére 15.000 Ft 
- Kaposvári Közlekedési és Emlékparkért Alapítvány részére 10.000 Ft 
- Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány részére 100.000 Ft 
- Képírás Művészeti Alapítvány részére 30.000 Ft 
- Kaposvár Szimfónikus Zenekar Alapítvány részére 75.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány részére 50.000 Ft 
- Múltunkért Jővönkért Alapítvány részére  20.000 Ft 

      
Dr. Csató László tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Honvéd Utcai Általános Iskola „Egészséges életmódért, egészséges környezetért” 
Alapítványa részére  18.000 Ft 

- Honvéd Utcai Óvoda „Ép testben ép lélek” Alapítványa részére  9.000 Ft 
 

Csutor Ferenc tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére  20.000 Ft 

Dér Tamás képviselő egyéni képviselői keretéből 
- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 10.000 Ft  

 
Borhi Zsombor tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 10.000 Ft 
 

Gelencsér Ferencné képviselő egyéni képviselői keretéből 
- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 

 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére  10.000 Ft 
 
Tóth István tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 
 

Vajda Imréné képviselő egyéni képviselői keretéből 
- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 

 
Kovács József tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 
 

Mihalecz András tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére  5.000 Ft 

 
Somogyvári Lajos képviselő egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 
 

Dr. Szép Tamás tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 

 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére  5.000 Ft 
 
Oláh Lajosné alpolgármester egyéni képviselői keretéből 

- Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére 5.000 Ft 
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Csizi László képviselő egyéni képviselői keretéből 
- Együtt-Egymásért Alapítvány részére 50.000 Ft 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Toponári Településrészi Önkormányzata 
a Toponári Részönkormányzati keretéből 
 

- Toponári Általános Iskola Toponári Nebulókért Oktatásfejlesztő és Környezetvédő  
Alapítvány részére  50.000 Ft 

- Gyermekmosoly Alapítvány részére  50.000 Ft 
- „Remény 2007” Alapítvány részére  40.000 Ft 

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

-----41. Interpelláció----- 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: „Tisztelt Polgármester Úr! Antalné Egri Mária, Ivánfahegyalja 
utcai lakó azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy segítsek megoldani az ivóvízellátási 
problémájukat. Kérését eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba is, de mellékelve csatolom is az 
interpellációmhoz. Az Önkormányzatnak milyen lehetősége van segíteni a probléma 
megoldásában, hogy egy nem fizető miatt ne bűnhődjön másik nyolc család? Mivel a 
kilencből kettő ház belterületen van, az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van. Mikor 
lehetne kiépíteni a belterületi ingatlanokhoz a gerincvezetéket?” 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: „Tisztelt Tanácsnok Úr! Az Ivánfahegyalja utca érintett 
mellékágán, a belterületi részen mintegy 100 fm hosszon valóban nincs kiépítve a közüzemi 
vízvezeték. A fenti vízvezeték terveit ez évben elkészíttetjük és a munkát a jövő évi 
költségvetésben szerepeltetjük. A Közgyűlés támogatása esetén a vízvezetéket 2009. július 
31-ig kiépíttetjük.” 
 
Borhi Zsombor tanácsnok a választ elfogadta. 
 
 

-----42. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház igazgató főrendezői megbízásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a pályázók közül Schwajda György zárt ülést kért. 
 
Zsoldos Róbert képviselő ügyrendi hozzászólásában elmondta, az önkormányzati törvény 
főszabályként állapítja meg a nyilvánosságot és csak kivételes esetekben teszi lehetővé zárt 
ülés tartását. A törvény szerint az érintett, amennyiben nem járul hozzá nyilvánosság 
biztosításához, ez esetben zárt ülést kell elrendelni, viszont a törvény azt nem rendezi, 
amennyiben két pályázó van, akkor abban az esetben mi a helyzet. Véleménye szerint, mivel 
az egyik pályázó, Znamenák István hozzájárult ahhoz, hogy pályázatát nyilvános ülésen 
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tárgyalja a Képviselőtestület, ezért az ő esetében erre lehetőség is van. Javasolta, hogy 
Zanemnák István pályázat nyílt ülésen, míg Schwajda György pályázatát zárt ülésen tárgyalja 
meg a Képviselőtestület. 
 
Szita Károly polgármester állásfoglalást kért dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőtől és 
elmondta, hogy az alapján fog eljárni. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy egy előterjesztés van, 
azokban az ügyekben, ahol zárt ülést kell tartani, mint ebben az esetben is. A teljes 
előterjesztésre és annak minden dokumentumára és minden meghallgatásra vonatkozik a zárt 
ülés tartásának a kötelme, hisz nemcsak a nyilvánosságról szól az Önkormányzati Törvény 
alapelvi szinten, hanem a meghallgatottak egyenlőségről is. A határozat kihirdetése nyilvános. 
 
Szita Károly polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
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 
 


