
2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            1. oldal, összesen: 133 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2008. szeptember 25. 
 
 

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.  
 
Ezúton gratulált Borhi Zsombor tanácsnok úrnak szeptember 5-én megszületett Botond és 
Luca gyermekeihez. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szeptember hónapban Kaposvár város honlapja a szakma 
elismeréseként a Magyar Internet Média és Web Díj 2008 pályázaton az Önkormányzatok 
kategóriában első díjat nyert, mely 77 pályaműből, független szakértők által odaítélt szakmai 
díj. A bírálók egységes szempontrendszer szerint értékelték a pályaműveket. Ezúton is 
megköszönte a támogató szavazatokat és gratulált az informatikusoknak. 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 20.§ (1) bekezdése alapján az MSZP frakció késve – a tegnap délután – 
nyújtott be előterjesztést, melyhez csatlakozó előterjesztést készítettek, melyet délután fognak 
kiosztani a Közgyűlésnek. Kérte az előterjesztés napirendre történő felvételét, valamint 
együttes tárgyalását. 
 
Elmondta, hogy Esélyegyenlőségi Terv kapcsán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
valamint az Oktatási Bizottság tart ülést az első szünetben. 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy napirend előtti felszólalási kérelmet nyújtott be 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő és Tóth István frakcióvezető. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok ügyrendi hozzászólásában elmondta, hogy Sportbizottsági ülés is 
lesz az egyik szünetben. 
 
Pintér Lóránd képviselő ügyrendi hozzászólásában javasolta, hogy a köztisztaság 
fenntartásáról és a települési szilárdhulladék kezeléséről szóló rendeletmódosítást a 
Képviselőtestület vegye le napirendjéről. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 307   Száma: 08.09.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő ügyrendi javaslatának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 33.33 28.57 
Nem 16 66.67 57.15 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
•  a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról és alapító 

okiratának módosításáról, 
•  alapítványi támogatásokról, 
• a város közoktatási intézményhálózata felújításáról és az oktatásfejlesztési koncepciójának 

elkészítéséről szóló, valamint 
• az MSZP képviselőcsoportjának intézmény-felújítással kapcsolatos előterjesztéséhez 

készült csatlakozó előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 308   Száma: 08.09.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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194/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról és 
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést 

− alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést 
− a város közoktatási intézményhálózata felújításáról és az oktatásfejlesztési 

koncepciójának elkészítéséről szóló előterjesztést 
− az MSZP képviselőcsoportjának intézmény-felújítással kapcsolatos előterjesztéséhez 

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

biztosított dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő és Tóth István frakcióvezető 
számára. 

 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő napirend előtti hozzászólásában a város által elnyert 
hazai és uniós pénzekről, illetve azok felhasználásáról szólt. Elmondta, hogy az elmúlt 
hónapok során soha nem látott összegű európai uniós és hazai fejlesztési források érkeztek 
Kaposvárra. Az új Magyarország Fejlesztési Tervben a Dél-Dunántúli Regionális Operatív 
Programban rendelkezésre álló források Kaposvár és térsége széleskörű gazdasági és 
társadalmi megújulására biztosítanak lehetőséget. A regionális és kormányzati támogatási 
döntéseknek köszönhetően 1,1 milliárd forint értékben elindul a belváros rehabilitációja, 
amely nemcsak rekonstrukciót, hanem gazdasági és szociális problémák megoldását célozza, 
emellett zöldfelületekkel bővülnek a közterületek, terjeszkedik a Sétáló utca, a Szivárvány 
Mozi felújításra kerül, a városközpontban új kereskedelmi és kulturális funkciók 
teremtődhetnek. Kiemelt turisztikai fejlesztés keretében további 1,1 milliárd forintos 
támogatással megújul a város turisztikai arculata. Kiemelte a Cseri kalandparkot, a Desedát és 
a Rippl-Rónai villát. További 750 millió forintból megújul a termálfürdő. Kiemelte, nagyon 
fontos lenne, hogy ezekből, a jelentős összegekből a helyi vállalkozások is profitálhassanak.  
 
Szita Károly polgármester az iskola-felújítási pályázatról elmondta, Kaposvár azért nem 
pályázott arra a „butaságra”, mert rendkívül hátrányosan érintette volna a város oktatási 
intézményeit. A szocialista javaslatot egyébként napirendre vették. Szerinte óvatos 
optimizmusra ad okot, hogy a szocialisták változtattak korábbi véleményükön, s ma már nem 
ócsárolják a város programjait, hanem támogatják. Ugyanakkor hangsúlyozta: mindez a város 
polgárainak az érdeme, a támogatások egy része alanyi jogon járt, némelyikre nem volt 
választási lehetősége a bírálóknak és a döntéshozóknak. A kormánypártoktól az út, vasút és 
repülőtér ügyeiben vár segítséget a város. 
 
Tóth István tanácsnok szerint jó a sajtója mostanában Kaposvárnak, kívülről úgy tűnik a 
városra látszólag nem jellemző az országos politikai acsarkodás és mindenki szívügyének 
tekinti Kaposvár sorsának alakulását. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a szocialista képviselők 
felülvizsgálták a városstratégiáról alkotott korábbi lekicsinylő, leminősítő véleményüket. 
Mindez azonban a kaposváriak érdeme, nem pedig a kormányé. Ugyanakkor azokhoz a 
célokhoz, amikhez kormányzati lépésekre vártak és várnának a jövőben is, sajnos ez idáig 
semmiféle segítséget nem kaptak. Például hiába ígérte meg két évvel ezelőtt Lamperth 
Mónika és Kolber István, hogy 2009-re gyorsforgalmi út köti majd össze a várost az M7-es 
autópályával, hiszen a jelenlegi állás szerint erre 2013-ig semmi esély sincs. Hiába ígértek 
működő repteret Taszáron, ott most autós gyorsulási versenyeket rendeznek. 
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Vasútrekonstrukció helyett pedig az egyetlen Inter Citykért küzdenek. Pedig mindezek 
szükségesek ahhoz, hogy munkahelyek jöjjenek létre és biztosan fejlődjön tovább a város. A 
szocialista országgyűlési képviselőknek meg kell tanulniuk, hogy nem elég mások 
eredményeivel kérkedni. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, optimistább Tóth István képviselőnél, mert 
Kaposváron eddig sosem látott fejlesztések kezdődnek, s nemcsak a város épít, hanem például 
a magántulajdonban lévő Kapos Hotel is átalakul, 600 millió forintot kapnak az átalakításhoz. 
Megköszönte a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
Kováts Imre képviselő ügyrendi hozzászólásában javasolta, hogy a költségvetés tárgyalása 
előtt a Képviselőtestület tárgyalja meg a víziközműtársaság alapításával, a Bástya utca 
megközelítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásával és a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. 
megvásárlásával kapcsolatos napirendi pontokat, mivel ezek az előterjesztések szorosan 
kapcsolódnak a költségvetéshez. 
 
Szita Károly polgármester támogatta Kováts Imre képviselő javaslatát. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 20/2000.(VI.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. 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 

 
4. Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. átalakulásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
5. Előterjesztés a Bástya utca megközelítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
6. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
7. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközmű társaság alapításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
9. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. járműparkjának korszerűsítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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10. Előterjesztés az elhullott állat begyűjtő-átrakó telep működéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
11. Előterjesztés rendeletek módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
12. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 

szóló 7/2000. (II.29.) - többször módosított -  önkormányzati rendeletek módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
13. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - 
többször módosított - 49/1993.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
14. Előterjesztés az 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelete a "Kaposvár számít rád" 

program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló – többször módosított - 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
15. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995.(XII.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
16. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
17. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos 

felújításának, korszerűsítésének támogatására beérkezett, feldolgozott pályázatokról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
18. Előterjesztés a Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesülettel létrejövő 

együttműködési megállapodásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
19. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20. Előterjesztés a SÁVHÁZ LFP-2008-LA-2 pályázat keretén belül történő 

energiatakarékos felújításának támogatási igényéről szóló pályázat beadásához szükséges 
közgyűlés határozat meghozataláról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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21. Előterjesztés az Országzászló újjáépítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
22. Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
23. Előterjesztés szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
24. Előterjesztés a 2008/2009. tanév előkészítésének módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
25. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének 

jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
26. Előterjesztés az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága 2.276.000 Ft-os 

támogatásának felhasználásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
27. Előterjesztés a Kaposvár, Kinizsi lakótelepen lévő edzőcsarnok hasznosításáról     

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
28. Előterjesztés iskolabusz szolgáltatásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és 

Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
30. Előterjesztés a Kapos Hotel városrehabilitációs projektjének keretében történő 

átépítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
31. Előterjesztés turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet felállításának első 

üteméről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
32. Előterjesztés az 5768 hrsz-ú és az 5894/8 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok tulajdonba 

adási kérelméhez kapcsolódó 83/2008.(IV.24.) önkormányzati határozat hatályon kívül 
helyezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
33. Előterjesztés a Fenstherm Kft. beépítési határidő módosítási kérelméről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
34. Előterjesztés a Kaposvár, Jutai u. 24. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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35. Előterjesztés a Kaposvár Maros utcai adásvételi és területfejlesztési szerződés határidő 
módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
36. Előterjesztés a Kaposvár, Kaposváry György utcában lévő Mercedes szalon melletti út és 

parkoló építési határidő módosítási kérelméről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
37. Előterjesztés a Center Invest Kapvar Kft-vel kötött megállapodás módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
38. Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti szükséglakás hasznosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
39. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 15. számú lakóingatlan értékesítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
40. Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 56. szám alatti ingatlan - volt Petőfi Sándor Általános 

Iskola - értékesítésére érkezett pályázat elfogadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
41. Előterjesztés Kaposvár, Gilice utca 31. szám alatti ingatlan használatáról  

Előterjesztő: Juhász Tibor alpolgármester 
 
42. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási 

szerződésének módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
43. Előterjesztés társulási megállapodások módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
44. Előterjesztés a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
45. Előterjesztés a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani 

Családsegítő Központ alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
46. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2009. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
47. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a "Kaposvár Megyei 

Jogú Város őszi közmunkaprogramja" címmel benyújtott pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
48. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Petőfi Utcai Bölcsőde 

teljes körű akadálymentesítésére benyújtott pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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49.  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról       
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
50. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
         átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  
         Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
51. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról  
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
52. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért alapítvány kuratóriumi elnökének 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
53. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
54. Előterjesztés a város közoktatási intézményhálózata felújításáról és oktatásfejlesztési 

koncepciójának elkészítéséről 
       Előterjesztő: Pintér Attila frakcióvezető 
 

Csatlakozó előterjesztés az MSZP képviselőcsoportjának intézmény-felújítással 
kapcsolatos előterjesztéséhez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

55. Interpelláció 
 

 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a "Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház" díjak 2008. évi adományozásáról 
    Előterjesztő: Tóth István tanácsnok 

 
2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által alapított díjak adományozására 

javaslat  
     Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
 

-----1. Előterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Komáromi Attilát, a Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető 
igazgatóját. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző hangsúlyozta, hogy a javasolt díjemelés mértéke a 
hatósági gázáremelés alatt marad. Ezenkívül az ez évi 5 millió forint körüli összeget bent 
hagyták a lakásfenntartási támogatási rendszerben. Jövőre ez az összeg legalább 15 millió 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            10. oldal, összesen: 133 
 

forint lesz, s ebből nemcsak a panellakásokban élő rászorulók számíthatnak támogatásra.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. A Somogy Megyei és Kaposvár Városi Fogyasztóvédelmi Egyesület, továbbá a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-dunántúli Regionális Felügyelőség a javasolt 
díjtételeket támogatta. 
 

-----Kérdések----- 
 
Dr. Csató László tanácsnok megkérdezte Komáromi Attila ügyvezető igazgatótól, hogy 
melyek lennének a leglényegesebb elemei a hődíjképzési gyakorlat kialakításának? Végeztek-
e ezzel kapcsolatban előzetes tanulmányokat? Szita Károly polgármestertől megkérdezte, 
hogy a geotermikus energiakészlet felmérésére irányuló vizsgálatoknak van-e már 
eredménye? 
 
Komáromi Attila ügyvezető igazgató válaszában elmondta, jelenleg azt tudják tenni, hogy a 
közüzemihez mérnek és véleménye szerint országosan, szakmai értékelésekkel kiegészülve ki 
kell alakulnia annak, hogy ez hogyan lehet a későbbiekben önkormányzati hatósági ár. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, ahhoz hogy az ország és ezen belül Kaposvár tudja-e 
függetleníteni magát, vagy a függőségét csökkenteni a gázár mindenkori változásától, ahhoz 
három dolog szükséges. A gázár növekedésének kompenzálására az egyik leghatékonyabb 
eszköz - amit alkalmaznak is -, a szigetelés. A függőség megszüntetésének másik lehetősége, 
hogy megpróbálnak új fogyasztókat behozni a távfűtésbe. A harmadik pedig a megújuló 
energia. A biomassza erőműre vonatkozó szerződés-tervezet már a hivatalban van. 
Elkezdődött a geotermikus rétegek feltárása is. Az erőmű lehetséges helyéről és a Kaposvár 
alatti geotermikus erőforrásokról decemberben fognak pontos tájékoztatást kapni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csizi László képviselő megjegyezte, hogy az SZDSZ frakció nem tudja támogatni a hődíj 
emelését, mivel korábban a jelenlegi árat sem támogatták.  
 
Dr. Csató László tanácsnok kiemelte, egy felelős önkormányzat vezetése egyik oldalról az 
alternatív energiát próbálja bevezetni, a másik oldalról pedig megpróbálják csökkenteni azt az 
energiamennyiséget, amelyet Kaposvár energiaellátására szánnak. Egyetértett a távhődíj 
emelésével, mivel ha emelkedik a gáz ára, akkor a szolgáltató kénytelen árat emelni. 
Megemlítette, hogy a Polgármesteri Hivatal mellett megalakult egy Gazdasági Tanácsadó 
Testület, melynek az egyik kiemelt feladata lehetne például az új energiák bevezetésének 
lehetséges módszereit vizsgálni Kaposváron. 
 
Csizi László képviselő túlzottnak tartotta azt a gázmennyiséget, amivel a szolgáltató számol. 
A lakosságnak nem utólagos visszafizetésre és támogatásra lenne szüksége, hanem ritkábban 
alkalmazott, mértéktartóbb áremeléseket kellene alkalmazni.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Csizi László képviselő hozzászólására reagálva 
elmondta, a budapesti és a megyei jogú városok hődíjait megnézve a mértéktartás Kaposvárra 
jellemző. 
A Gazdasági Tanácsadó Testület az alternatív megújuló energiaforrások kérdésével 
foglalkozik. 
Kérte a Képviselőtestületet, hogy fogadják el a rendeletmódosítást. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 309   Száma: 08.09.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 75.00 75.00 
Nem 3 10.71 10.71 
Tartózkodik 4 14.29 14.29 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 48/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj 
megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló – többször 
módosított – 4/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 

-----2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 
20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

Szita Károly polgármester köszöntötte Puskás Bélát, a Somogy Megyei Temetkezési 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
 

-----Kérdések----- 
 
Somogyvári Lajos képviselő elmondta, hogy a jelenlegi szövegezésben a 3. pont alatt az 
szerepel, hogy „a temetőbe gépjárművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető 
engedélyével szabad. Mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való 
behajtásra.” Megkérdezte, miért szükséges az új negyedik bekezdés, hiszen a harmadik 
bekezdés ezt már tartalmazza. 
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy a töröcskei városrész temetője mikor lesz 
bekerítve? Megköszönte a töröcskei városrész nevében a Temetkezési Kft. 2008-as évben 
végzett munkáját. 
 
Puskás Béla ügyvezető igazgató Kovács József tanácsnok kérdésére elmondta, évek óta élő 
sövénnyel szerették volna megoldani a töröcskei temető kerítését, mivel a környezethez ez 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            12. oldal, összesen: 133 
 

illene. Úgy tűnik, hogy az ott lakók, a környéken élő gazdálkodók ezt nem fogadják el, mert 
részben ellopják az élő sövényt, részben kiszántják. A részönkormányzatnak kezdeményeznie 
kellene egy zárt kerítés megépítését.  
Az előterjesztéssel egyetértett, mivel az üzemeltető munkáját könnyíti meg a 
rendeletmódosítás. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a temetőbe látogatók  
helyzetét is megkönnyítené a rendeletmódosítás. Azért van rá szükség, mert a jelenlegi 
szabályok szerint a teljes nyitvatartási időre szólnak a behajtási engedélyek.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő elvileg egyetértett az előterjesztésben leírtakkal, de kicsit „snassz”-
nak ítélte, mert nem értette, hogy egy igazgató által elrendelhető intézkedést miért kell 
rendeletben szabályozni. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy ez nem önkéntes javaslat, 
hanem több, évente ismétlődő, kaposváriak által beküldött panaszok alapján tett 
kezdeményezésről van szó. Rendeletbe azért kell szabályozni, mert a temetkezésről szóló 
törvény kimondja, hogy a temetők rendjét a helyi önkormányzatok helyi rendeletben kell 
meghatározni. 
 
Tóth István tanácsnok ügyrendi hozzászólásában utalt arra, hogy a bizottsági 
véleményekben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 
javaslata nem jelent meg.  
 
Szita Károly polgármester Tóth István tanácsnok ügyrendi hozzászólására elmondta, hogy a 
szünetben utánanéznek, volt-e módosító javaslata a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságnak, ezt követően szavaznak a rendeletmódosításról. 
 

-----3. 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----- 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Szabó Jánost, a Családsegítő Központ igazgatóját. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 
Szita Károly polgármester megerősítést kért Szabó János igazgatótól arra, hogy itt nem 
íróasztal mögött végzett munkáról van szó? 
 
Szabó János igazgató a kérdésre igennel válaszolt. Négy új feladatról van szó: utcai szociális 
munka, kórház területén végzett újszülöttekkel való munka, éjjel-nappali készenléti 
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telefonszolgálat, kapcsolat a bírósággal, gyámhivatallal. 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 310   Száma: 08.09.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 49/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló – többször módosított – 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----4. Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. átalakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Katona Józsefet, a Kapos TV és Rádió Kht. 
igazgatóját. 

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

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

#: 311   Száma: 08.09.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
195/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Televízió és Rádió Kht 
átalakulásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. január 1-ei hatállyal a Kapos Televízió és 
Rádió Kht jelenlegi alapító okiratát hatályon kívül helyezi és helyette jelen előterjesztés 
mellékleteként csatolt, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elfogadásával elhatározza a társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként 
történő továbbműködését Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság teljes cégnévvel és Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft 
rövidített cégnévvel. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Katona József ügyvezető igazgató  
Határidő:  2009. január 1. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Katona József a Kapos 
Televízió és Rádió Kht ügyvezetője 2008. május 29-től, 3 éves időtartamra a Hálózatos 
Televíziók Zrt-nél vezető tisztséget töltsön be. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. szeptember 30. (határozat közlésére) 
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-----5. Előterjesztés a Bástya utca megközelítéséhez szükséges ingatlanok 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 

 
#: 312   Száma: 08.09.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
196/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a Bástya utca 
megközelíthetőségét biztosító területrész megvásárlását támogatja az elkészített változási 
vázrajz szerint. Ennek megfelelően az önkormányzat megvásárolja a 3148/2 hrsz-ú 4446 m2 
közút, a 3148/3 hrsz-ú 1265 m2 erdő, valamint a 3148/4 hrsz-ú 1003 m2 erdő megnevezésű 
ingatlanokat Keller Antalné-tól 2.400.000.-Ft vételárért. 
Továbbá megvásárolja az önkormányzat a 0259/2 hrsz-ú 309 m2 közút megnevezésű ingatlant 
Szűcs László-tól 110.622.- Ft vételárért. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.  
 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:           2008. december 31.  
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-----6. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében kihangsúlyozta, hogy 2010-ig 600 
milliós fejlesztést kíván megvalósítani a város a Desedán. Új kerékpárút, kilátó, fahidak, 
multifunkcionális központ épül. Az önkormányzatnak azonban nincs területe a fejlesztések 
megvalósításához, ezért néhány képviselő már korábban javasolta, hogy vegyék meg a 
kempinget. Akkor azonban sokat kért érte a tulajdonos, 400 millió forintot. A város 
felértékeltette az ingatlant, s megállapodott a tulajdonossal 70 millió forintos vételárban. 
Feltételként írták elő, hogy mind a cégnek, mind pedig az ingatlannak tisztának és 
tehermentesnek kell lennie. 
 

-----Kérdések----- 
 

Csizi László képviselő arra volt kíváncsi, hogy a desedai vízminőség javításával 
kapcsolatban vannak-e elképzelések? 
 
Tálos Krisztián képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy egy ingatlan és egy cég 
megvásárlását ne mossák egybe. Megkérdezte, mi garantálja az önkormányzatnak a 
biztonságot? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte Szita Károly polgármestertől, hogy ezt tartja a 
legkedvezőbb konstrukciónak? 
 
Szita Károly polgármester Pintér Attila tanácsnok kérdésére igennel válaszolt.  
Tálos Krisztián képviselő által feltett kérdésre elmondta, hogy közbeszerzési eljárás kell, hogy 
garanciát adjon az önkormányzatnak a 100 %-os biztonságra. Ha ez nem lesz meg, akkor nem 
vásárolják meg a céget és az ingatlant. 
A vízminőséggel kapcsolatban elmondta, hogy szakemberek szerint a Deseda vízminősége 
látványosan igazán akkor javulna, ha leengednék a tavat, kikotortatnák, kivennék belőle az 
uszadékot és rothadó félbe levő fát, de egyenlőre ezekkel a feladatokkal nem számolnak. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Mihalecz András tanácsnok szerint, ha a város kezében van ez az ingatlan, akkor biztos, 
hogy olyan célt fog szolgálni, ami az ott élők érdeke. A toponáriak nevében is megköszönte a 
javaslatot. 
 
Kováts Imre képviselő jó üzletnek tartotta a terület megvásárlását – akár tovább lehet 
értékesíteni -, mivel az értéke sokkal nagyobb. Kételkedett a célok megvalósíthatóságában, 
mert egyenlőre nem igazán tudnak mit kezdeni vele. A Deseda elsősorban vízgazdálkodási 
terület. 
 
Tálos Krisztián képviselő megjegyezte, egy évekkel ezelőtt megvásárolt cég kapcsán is van 
a városnak olyan problémája, hogy csak később derült ki, a cégnek tartozása van, ez a 
vásárláskor nem lett feltüntetve. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok egyetértett azzal, hogy meg kell venni a területet, de azzal nem, 
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hogy nem lehet vele mit kezdeni. Szerinte turistaparadicsommá lehet tenni, ehhez viszont a 
városnak a kormánnyal együtt sokkal több pénzt kell erre fordítani. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok egyetértett Csutor Ferenc tanácsnok által elmondottakkal. 
 
Csizi László képviselő az SZDSZ frakció nevében elmondta, hogy a területvásárlással 
egyetértenek, de a Kft. megvásárlását nem támogatják. 
 
Kováts Imre képviselő véleménye szerint, amikor a véleményeket megfogalmazzák, azon is 
el kellene gondolkodni, hogy mennyibe kerülnek a fejlesztési elképzelések, van-e erre 
fedezet. 
 
Juhász Tibor alpolgármester megjegyezte, hogy a média nyáron gondoskodott hírekről, 
többek közt arról, hogy a Desedában döglöttek a kagylók. Az pedig igaz, hogy ivóvíz 
minőségű a tó. Több, mint valószínű, hogy lépésről-lépésre való fejlesztésben kell 
gondolkodni, aminek az első része az lesz, hogy a kaposvári diákok nyári szünetben, akár 
alvási lehetőséget is biztosítva tudják használni a kempinget. Ehhez a következő évi 
költségvetésben bizonyos költségeket be kell tervezni annak ellenére, hogy a kempingnek 
minden infrastruktúrája ki van építve. Az egész Deseda fejlesztését komplexen kell kezelni. 
Amikor elkészülnek a tervek, erre vonatkozóan egy tájékoztatót fognak tartani a 
városlakóknak. 
 
Tóth István tanácsnok optimista abban, hogy jó vételt csinál a város és hasznos célra fogják 
hasznosítani a területet. 
 
Szita Károly polgármester egyetértett Kováts Imre képviselővel abban, hogy ez egy 
víztározó. De mint minden egyes víztározót, amit árvízvédelmi szempontból építettek az 
elődök, jóléti tóként, kirándulóhelyként használják a települési polgárok. Így alakult ki a 
Deseda is. A négyéves városfejlesztési programban szerepel, hogy 2010-ig 50 millió forintot 
fognak a Desedára költeni. Az a telek, amit most 70 millió forintért megvásárolnak, az már 
másnap többet fog érni. Amikor pedig elindulnak a fejlesztések még többet fog érni. Ezekkel 
a fejlesztésekkel generálnak egy ingatlanforgalmat is, amely magába foglalja a hétvégi házak 
értékének megemelkedését. Nem a kemping lesz a végleges funkciója a Desedának, de 
egyelőre szálláshelyekben gondolkodnak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 313   Száma: 08.09.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92.31 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
197/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Deseda Ingatlanforgalmazó 
Kft-t megvásárolja 70.000.000,- Ft vételáron a 2008. évi költségvetési hiány terhére azzal a 
feltétellel, hogy az eladó a Kft. tulajdonát képező, kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 0443/2 
hrsz-ú ingatlant jelenleg terhelő 12 milliárd Ft és 13,5 milliárd Ft Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Nyrt. javára bejegyzett egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjogot, 
valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. javára 2012.10.29-ig 
bejegyzett vételi jogot, továbbá a Kft. üzletrészét terhelő, az Országos Takarékpénztár és 
Kereskedelmi Bank Nyrt. javára szóló zálogjogot törölteti. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. október 10. (határozat közlésére) 
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-----7. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
                                         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester: „Két dologról szól az előttünk levő költségvetés. Egyrészt 
tájékoztatást adunk Önöknek az elmúlt félév történéseiről, mégpedig abból a szempontból, 
hogy 2008. februárban elfogadta Kaposvár város 2008-as költségvetését, döntött a működés 
támogatásáról és döntött a felújításokról és a fejlesztésekről. És ha a táblákat figyelemmel 
áttanulmányozták, akkor láthatják azt, hogy ezek milyen arányban teljesültek pénzügyileg. 
Azért szeretném hozzátenni, hogy pénzügyileg, mert fizikálisan már több minden elkészült 
csak a pénzügyi teljesítés majd az év végére esik, hiszen úgy kötöttünk szerződéseket, hogy 
minél később kelljen fizetnünk. Úgy gazdálkodtunk ebben az időszakban, ahogy 2008. 
februárjában elhatároztuk. A működésünk egyensúlyban van, láthatják a 3., 4. oldalon levő 
működési és felhalmozási táblát. A felhalmozási kiadásaink pedig jelentős hiányt mutatnak. 
De ezt tudtuk akkor is, amikor év elején elfogadtuk a költségvetést. Azért nyúltunk az 
infrastruktúra fejlesztési hitelhez, részben azért, hogy az Európai Uniós támogatások önrészét 
finanszírozni tudjuk, részben azért, mert ezeknek a programoknak a jelentős része, az 
utófinanszírozott. Vagyis nekünk meg kell előlegeznünk a pénzt ezekhez a beruházásokhoz, s 
amikor majd elkészül, akkor kapjuk meg a támogatásokat. Ehhez pedig forrásokra volt 
szükségünk. Soha nem látott mértékben újítottuk fel ebben az esztendőben az útjainkat. Több, 
mint 500 millió forintot költöttünk erre. Láthatják a városban járva, hogy mik készülnek és 
egy jelentős járda-felújítási programot is elindítottunk. Ez csak részben indult még el, ennek 
október 30-a a befejezési határideje. Több, mint 50 millió forintért fogunk járdákat felújítani 
még ebben az esztendőben. Erre se volt még egyébként példa, hogy ilyen mértékben 
megtehettük volna ezt. Eddig, évente 80 millió forintot költöttünk intézmény-felújításra, 
ebben az esztendőben 400 millió forintot fogunk költeni. Szerettük volna az intézmény-
felújításokat is nyáron befejezni. Nem minden esetben sikerült. Az ablakcseréknél és az 
energiatakarékossági beruházásoknál több iskolánkban is még folyik a munka. De hál’Isten 
hamarosan ennek is a végére érünk.  
Egy tételre azért szeretném felhívni a figyelmüket és egy bejelentésem is lesz majd a végén. A 
tétel pedig az, hogy ha figyelmesen olvasták el az előterjesztést, akkor láthatják, hogy a 
Kaposvári Röplabda Klubnak plusz 10 millió forint támogatást írtunk be. Egyszerűen azért, 
mert nem hagyhatjuk magára a többszörös magyar bajnok és kupagyőztes Röplabda Klubot, 
mert egy jelentős támogatóját veszítette el. Ebben az esetben, ha elveszítette egy jelentős 
támogatóját, nekünk az a javaslatunk, hogy Kaposvár városa álljon mögéjük, mert különben 
egy nagy tradícióval és a legtöbb sikert hozó sportág kerülne válságba Kaposváron, ezért 
vállaljuk át a gyakorlatilag ma már majdnem az egyedüli szponzor szerepét a Röplabda Klub 
esetének.  
Nagyon bőséges az előterjesztés, nagyon sok mindent leírtunk, nem is kívánok én ezekre 
reagálni. Egy bejelentésem lenne, s utána rátérek a bizottsági véleményekre. 
Szeretném bejelenteni Önöknek, - emlékeznek rá -februárban a költségvetésben 
szerepeltettük, hogy visszavásároljuk a Somogy parkolót. 97 millió forintot be is vittünk a 
költségvetésbe. Megelégeltük, aláírtam a szerződést ugyanazon az áron visszavásároljuk a 
Somogy parkolót. Az elkövetkező esztendőben pedig felújítjuk. Ezt csak azért jelentettem be 
és nem kell erről dönteniük, hisz a költségvetésben az év elején erről már döntöttünk, bent is 
van a költségvetési sorok között. Az az állapot tűrhetetlen, ami azon a környéken folyik és 
ezért élünk a visszavásárlással. Eljutottunk odáig, hogy tegnap alá tudtuk írni a szerződést. 
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Bizottsági véleményekre szeretnék rátérni. A bizottsági vélemények gyakorlatilag egy körből 
adódnak. Mindegyik bizottsági véleményt elfogadásra javaslom. Részben rendeletet érintőek, 
részben pedig határozatot érintőek lesznek ezek a bizottsági vélemények.” 
 

-----Kérdések----- 
 
Kovács József tanácsnok arra volt kíváncsi, van-e realitása annak, hogy a 67-es 
főközlekedési út és a Táncsics utca, valamint a Zselic kertváros bejáró kereszteződésénél 
átjárhatósági lehetőség valamikor megvalósul? 
 
Kováts Imre képviselő utalt arra, hogy az 512-es Szakmunkásképző Iskola nagyon sok 
tanulói munkaerőt tud letenni az asztalra, a gyerekek kreatív termelőmunkát is folytatnak, lásd 
a legutolsó tevékenységüket a Cseri műfüves pálya öltöző épületét ők építették. Ugyanakkor a 
közelmúltban létrehoztak egy XXI. századi technikai színvonalán álló TISZK szervezetet, az 
503-as Iskolában, aminek olyan technikai színvonala van, amelyet egy termelőüzem is 
megirigyelhetne. Megkérdezte, miért nem gondolkodnak azon, hogy hasonlóan az 512-eshez 
kihasználják ezt a technikai felszereltséget?  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a Csiky Gergely Színház 63 milliós pótigényét 
mi indokolja? Mihez szükséges a 45 milliós működési többletigény annak tükrében, hogy 
jelentősen emelkedtek a jegy, illetve bérletárak? Így is indokolt-e pótigény, mennyi lesz így a 
színház várható bevétele? 
 
Somogyvári Lajos képviselő kérdése arra irányult, hogy tervbe vették-e a lakótömbök 
közötti játszóterek elbontását, illetve helyettük központi játszóterek megépítését? 
 
Szita Károly polgármester az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 
Körülbelül négy hónappal ezelőtt adták be azt a pályázatot, amely lehetővé tette számukra azt, 
hogy az állami utaknál a közlekedés biztonságosabb legyen, elsősorban a gyalogos 
közlekedés, az áthaladások tekintetében. Ez a 61-es főközlekedési út, Klebelsberg Kollégium 
előtti átkelési szakaszát érinti, a Szent Imre utcát és a Mátyás király utcánál lévő 
csomópontnál történő áthaladást segítő forgalomirányító lámpák megépítését jelentené. 
Döntés még nem született, talán októberben lesz erről döntés. Jelenleg azon dolgoznak, hogy 
a 2009-es évben is legyen lehetőség –az Állam nem csinálja meg – arra, hogy az 
önkormányzat fizet, csak újból nyíssák meg azt az ablakot, hogy 2009-ben is lehessen az 
állami utaknál a biztonságos közlekedést biztosító átkelési szakaszokon forgalomirányító 
rendőrlámpákat építtetni. Pályázatot fognak benyújtani abban az esetben, ha erre lehetőségük 
lesz. A költségvetés részét képezi, hogy ebben az évben a Németh István – Tallián 
csomópontban forgalomirányító rendőrlámpát terveztek. 
Az Építőipari Szakközépiskolánál egyszerűbb a helyzet, mert ott nem köti semmi a kezüket a 
termelő tevékenység folytatására se. Ipari tanuló diákok besegítenek a szakközépiskola 
szervezésében sok-sok munka elvégzésében. Az örömben az üröm, hogy voltak olyan esetek, 
amikor drágábban vállalták el a munkát, mintha vállalkozásba adták volna. Ez két 
szempontból jó: gyakorlatot szerez az ott tanuló gyerek, másrészt pedig a saját iskolának 
fizetik ki a pénzt. Szeretné, ha ezek a munkák még inkább elterjednének a városban. Vannak 
olyan apróbb intézmény-felújítási munkák, amelyeket meggyőződése szerint a diákokkal 
olcsóbban el tudnának végeztetni. 
Jó ötletnek tartotta Kováts Imre képviselő javaslatát, amit a Térségi Integrált Szakképző 
Központál mondott, mert valóban így van, olyan korszerű technikát, technológiát tudnak 
felvonultatni az 503-ban lévő TISZK műhelynél, ahol lehetne ilyen termelő tevékenységet is 
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folytatni. Ezt meg fogja nézetni, de itt azért nehezebb, mert ezt Európai Uniós forrásokból 
vásárolták. Az Európai Uniós támogatás szigorúan meghatározza, hogy az ő támogatásával 
vásárolt gépekből épített épületeket mire lehet használni.  
30 millió forint lesz a jegyár bevételből a többlet. Annál nagyobb a baj, mint amit az 
előterjesztésben jeleztek. Novemberben kérte az igazgatót, hogy az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottságot tájékoztassa arról, hogy hova mentek el a pénzek. Kiderült, a javasolt 
összeg feltétlenül szükség ahhoz, hogy az évadot elkezdjék és be is tudják fejezni. Egy 5 
milliós felújítási igény is szerepel a pótigényben. Az új direktor ugyanis megelégelte, hogy 
vödröket kell berakni a színházba, mert több helyen csöpög a víz.  
Játszóterek: A Városgondnokság készített egy olyan javaslatot, amely a 76 közterületi 
játszóteret átstrukturálja. Ennek az a lényege, hogy van egy feszítő határidő, hogy minden 
egyes játszótérnek az uniós szabványoknak megfelelő színvonalúnak, biztonságosnak kell 
lennie. Vannak olyan játszóterek, ahol mára már kevesebb a gyerek, és vannak olyanok, ahol 
pedig több kisgyermek van. Javasolták, hogy hasonlóan az európai városokhoz építsenek és 
szüntessenek meg játszótereket. A lista elkészült, még nem hagyta jóvá, mert a körzet 
képviselőinek a véleményét is meg akarja ismerni. Ez az egyik vonulat.  
A másik vonulat: 2009-ben szociális városrehabilitáció címen megnyíló terveik között 
szerepel a Domus tömb rehabilitációja, ez érinti az egész nagy térségnek a játszótér építési 
programját is. Ebben az esztendőben a költségvetésben 4 millió forint áll rendelkezésre új 
játszótér építésére. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csutor Ferenc tanácsnok javasolta, hogy a Kométa vezetőivel folytassanak megbeszélést 
annak érdekében, végleges-e az a döntésük, hogy a továbbiakban nem kívánják szponzorálni a  
Röplabda Klubot. Amennyiben döntésük végleges, akkor támogatás nélkül a nevet az 
egyesület ne használja. 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a júniusi rendeletmódosításkor úgy látta, jelentős a 
lemaradás az intézményi felújítások előkészítésében. Akkor azt a választ kapta, hogy minden 
rendben van. A tanévnyitó után, még szeptember végén is azt tapasztalják, hogy nem 
fejeződtek be a felújítások, sőt a 200 milliós energia-megtakarítást, az intézmények működési 
költségeinek csökkentését célzó felújítások szerződéses lekötöttsége még az 50 %-ot sem éri 
el.  A júniusi közgyűlésen – látva az előkészítés hiányosságait – mondta, hogy „ez az első jele 
annak, hogy a nagy fejlesztési projektek egész embert kívánó előkészítése és a folyó felújítási, 
beruházási feladatok együttes megvalósítása erőn felüli terhet jelent a hivatal számára.” 
Ennek jelei már láthatók, pedig ez még csak a kezdet. 
A Polgármester a júniusi közgyűlésen felhívta a képviselők figyelmét a Világgazdaság június 
2-i számában megjelent, vele készített interjúra. Sajnos az interjúban több tárgyi tévedés 
olvasható, melyből idézett: „míg 2000-ben az állami normatíva az iskolák működésének 77-
80 %-át fedezte, addig ez az arány most csupán 52-56 %.” Először úgy gondolta, hogy 
újságírói tévedésről van szó, de nem. Az egyik helyi médiumnak – az ez évi tanévnyitóról 
szóló tudósításában ugyanezt olvashatták a kaposváriak: „Az állami normatíva arány az 
elmúlt években 82 %-ról 56 %-ra csökkent, a fennmaradó hányadot a városnak kell állnia.” 
Véleménye szerint a Polgármestert valaki rendszeresen és tudatosan félrevezeti. Az iskolák 
normatív támogatásának aránya – az elmúlt években, Kaposvár esetében – 2007-ben volt a 
legkisebb, 68 %. 2008. évben a tervek szerint az állami normatíva az iskolák működési 
költségeinek a 74,9 %-át fedezi. Véleménye szerint nem ez a legmagasabb arányszám, és erre 
a hivatalnak oda kellene figyelnie. 
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Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy egy szombathelyi cég, - aki ráadásul nem 
is pályázott - közbeszerzéssel kapcsolatos panasza akasztotta meg az idén az intézmény-
felújítási programot. Hét intézményt érintettek az elhúzódó munkák, október 15-ig egy 
kivételével mindenhol végeznek. 
 
Szita Károly polgármester a normatívákkal kapcsolatban elmondta, minden évben 
iskolánként és óvodánként megvizsgálják az adott intézmény költségvetésének alakulását. 
Egy intézmény költségvetése három tételből tevődik össze: állami normatívából, 
önkormányzati támogatásból és az adott intézmény saját bevételéből. A saját bevétel az, 
amelyik mindig a legkevesebb egy intézmény költségvetésében. A szakközépiskolák egy 
részénél igaz az az arány, amit Kováts Imre képviselő mondott. Ez azonban sajnos nem 
mondható el az általános iskoláknál és az óvodáknál. Példaként hozta fel a Klebelsberg 
Kollégiumot, ahol eddig az állami normatíva 100 %-ban finanszírozta a működést, most 60,3 
%-ban. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 314   Száma: 08.09.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 10:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a bizottságok által megfogalmazott módosító határozati javaslatok 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 315   Száma: 08.09.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 10:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a bizottságok által megfogalmazott rendeletmódosításról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 316   Száma: 08.09.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 84.00 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 16.00 14.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
198/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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2.) a) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskolánál a 83/2007.(IV.26.)        

önkormányzati határozatának 2. pontjában 2007. június 15.-től a kötelező óraszám 
emelés miatt jóváhagyott 3 fő pedagógus álláshely megszüntetéséről szóló határozatát 
megerősíti. 

 
             Felelős:   Szita Károly polgármester 
             Közreműködik:  Molnár György igazgató  

                                 Kokas Ferenc igazgató                                  
 Határidő:   azonnal 

 
           b.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Családsegítő Központ Hajléktalan Gondozási 

Csoportjánál a 221/2007.(IX.27.) önkormányzati határozatának 2. pontjában 2007. 
december 31.-től feladat kiszervezés miatt jóváhagyott 9 fő közalkalmazotti 
álláshely megszüntetéséről szóló határozatát megerősíti. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató                                  
                                Szabó János intézményvezető 

    Határidő:  azonnal 
 

          c.)  Az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok 
változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani 
tudja. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos 
fizetési  kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 

    A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – 
munkaviszonyba töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

  
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
                                 Kokas Ferenc igazgató 
                                 Szabó János intézményvezető 

    Határidő:  2008. október 1.(pályázat beadása) 
    

3.) A Közgyűlés a 124/2008.(VI.5.) önkormányzati határozatban kapott felhatalmazás 
alapján a Polgármester által a nyári közgyűlési szünet alatt a beruházási és felújítási 
többletköltségek biztosítása érdekében hozott döntésekről szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
4.) Kaposvár Megye Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 2008. október 31-től a 

gyermekjóléti szolgálat bővítésével létrehozza a gyermekjóléti központot. A feladat 
ellátásához 3 fő létszámot biztosít. A 2008. évben bérköltségekre 524 e Ft-ot, 
járulékokra 165 e Ft-ot, összesen 689.ezer forintot biztosít, a 390 ezer forint normatív 
állami többlettámogatás terhére és 299 ezer forintot a költségvetési hiány terhére. Az 
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önkormányzat a 390 ezer forint normatív támogatást megelőlegezi, a 2009. évtől 
kezdődően a gyermekjóléti központ működtetésének költségeit az aktuális évi 
költségvetési rendeletében tervezi és biztosítja. 

 

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

    Molnár György igazgató 
    Szabó János intézményvezető  

Határidő:   2008. október 31. illetve  
2009. évi költségvetés tervezésére 2009. február 28. 

 
5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére a 

315/2007. (XII. 06.) önkormányzati határozat alapján nyújtott visszafizetendő, 
kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejét 2009. február 20-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:   2009. február 20. 

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Orbán Istvánné és Óhegyi Tiborné 

Kaposvár, Ady E. u. 1. 1/8. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 101/1/A/8. hrsz. 
alatt felvett társasházi lakás tulajdonosai részére az épület felújításának tulajdoni 
hányadukra jutó 948.170 Ft felújítási költséget megelőlegezi azzal a feltétellel, hogy a 
tulajdonosok hozzájárulnak az Önkormányzat javára a megelőlegezett összeg és 
megfizetéséig esedékes kamata erejéig terjedő jelzálog bejegyzéséhez. Az 
Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosokkal kötendő 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
                           dr. Szijártó Attila ügyvéd 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:            2008. október 30. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 317   Száma: 08.09.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 86.36 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 13.64 10.71 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 6   21.43 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 50/2008.(IX.26.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 
2/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Tóth István tanácsnok észrevételére reagálva elmondta, a 
szünetben utánanéztek, hogy a temetőkről szóló rendeletmódosításnál a bizottsági 
vélemények között egyedül a Toponári Településrészi Önkormányzat kérése szerepel, 
bizottsági módosító javaslatok nem voltak. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 318   Száma: 08.09.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 10:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 4   14.29 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 51/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló – többször módosított – 
20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközmű társaság alapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Ift Miklóst, a Kaposvári Vízművek Kft. ügyvezető 
igazgatóját. 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hisz abban, hogy a közszolgáltató cégeknek közösségi 
tulajdonban van a helyük. A kaposváriak biztonságra vágynak és ehhez a biztonsághoz 
hozzátartozik a közszolgáltatások biztonsága is. Ezért javasolják, hogy hozzanak létre egy 
társaságot, vásárolják meg a jelenlegi magántulajdonban levő gazdasági társaság üzemeltetői 
vagyonát, így február 1-től 100 %-os önkormányzati tulajdon lesz, amely döntő részben 
kaposvári önkormányzati tulajdon, de három társönkormányzat, - amelynek a szolgáltatását 
most is Kaposvár látja el - üzemeltesse az elkövetkező időszakban a víz és a 
csatornaszolgáltatást.  A döntések hatásai 2010-től már a vízdíjban is érzékelhetők lesznek. 
Terveik szerint átveszik mindazokat a dolgozókat, akik továbbra is a Vízmű Kft-ben kívánnak 
dolgozni.  
A Felügyelő Bizottság Kaposvár város által delegált két tagjának Jaczó Győzőt és Szabó 
Pétert javasolta.  
A Képviselőtestülettől felhatalmazást kért arra, hogy a három társönkormányzat által javasolt 
konszenzusos felügyelő bizottsági tagról – egyenlőre név nélkül – döntsenek és hatalmazzák 
fel arra, hogy a Cégbíróságon eljárhasson annak érdekében, hogy az ő neve is bekerüljön a 
cégbejegyzésbe.  
Stratégiaként fogalmazta meg, hogy az önkormányzati tulajdonban levő Kaposvári Vízműnek 
nem csupán az lesz a feladata, hogy Kaposváron és a környező három településen a víz- és 
csatornaszolgáltatást végezze, hanem az lesz a feladata, hogy a lehető legtöbb településen 
állja a versenyt, vállalja a víz- és csatornaszolgáltatást. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte a Polgármestertől, hogy mi a helyzet a holdingba 
szervezéssel? Ift Miklós ügyvezető igazgatótól azt kérdezte, hogy az alvállalkozói 
tevékenységekre a jövőben saját üzemeltetés során nem lesz szükség? 
 
Svajda József képviselő az alábbi kérdéseket tette fel Ift Miklós ügyvezető igazgatónak: 
Hány embert érint az átalakulás? Folyamatos lesz-e a munkaviszonya a dolgozóknak? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok szintén Ift Miklós ügyvezető igazgatóhoz intézte kérdését: 
Tájékoztatta-e a Polgármestert, illetve a döntéshozókat arról, hogy milyen állapotban van 
Kaposvár város víz- és csatornarendszere a vízművekkel, illetve a szennyvízművekkel együtt? 
 
Pintér Attila tanácsnok azt kérdezte: vehetik-e polgármesteri ígéretnek a kaposváriak, hogy 
a vízdíj a városok közti versenyben a jelenlegi kedvező, alulról a második helyen marad a 
tulajdonosváltás után? 
 
Kováts Imre képviselő megerősítést kért ahhoz, jól értelmezte-e, hogy az átadó cégnek nem 
kell végkielégítést fizetnie, és ezért tudja a város 10 millió forintért megvásárolni a 
vagyonelemek egy részét. 
 
Tálos Krisztián képviselő arra volt kíváncsi, jól értelmezi-e, hogy koncessziós időszak 
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lejárta előtt az önkormányzat megvásárolja a Kaposvári Vízművek Kft-t és akkor már az 
önkormányzati tulajdonú Kaposvári Vízművek Kft. adja vissza a működtetésre átvett 
közművagyont az önkormányzatnak, amivel 15 évig a Kaposvári Vízművek Kft. 
gazdálkodott? 
 
Szita Károly polgármester az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, továbbra is az a 
szándéka, hogy a közszolgáltató cégeket holdingba szervezzék. És ne csak a közszolgáltató 
cégek legyenek egy holdingba, hanem kerüljön be közéjük az uszoda, termálfürdő és a Kapos 
Televízió és Rádió Kft. is. A legfőbb oka, amiért nem került még a Képviselőtestület elé a 
javaslat az, hogy még nem találta meg a megfelelő személyt, akit javasolni tudna vezetőnek. 
Felajánlották a  Kaposvári Vízművek Kft. valamennyi dolgozójának, ha akar, akkor ugyanúgy 
folytathatja a munkáját, mint ahogy előzőleg folytatta. Aki úgy dönt, hogy nem kíván átjönni, 
annak a koncessziós társaság végkielégítést kell, hogy fizessen. 
Az új Kft. vezetését Ift Miklósra fogja bízni. 
Eddig a koncessziós díjak egy részét az elavult vízvezetékcsövek karbantartására, felújítására, 
illetve új vezetékek építésére fordították, a másik részét szennyvízcsatorna-építésekre. A 
koncessziós díjat már nem kell használni szennyvízcsatorna építésére, mert 100 %-ban 
csatornázott lett a töröcskei városrész befejezésével a város belterülete. Reméli, hogy nagyobb 
ütemben tud folytatódni az elavult vezetékcsere, a vízikutak rekonstrukciója. 
Hisz benne, hogy az országban továbbra is a legolcsóbb tud maradni Kaposvár a vízdíj 
tekintetében, s a közüzemi vízdíj árának mérséklésében is így léphetnek előre. 
A szolgáltatás bővítése mindig a tulajdonosi érdekeket kell, hogy szolgálja. A tulajdonosi 
érdek itt 70 ezer kaposvári érdeke.  
Tálos Krisztián kérdésére nemmel válaszolt. A Kaposvári Vízművek Kft. üzemeltetői 
vagyonát vásárolják meg, erről szól az előterjesztés, amely a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonú kft-nek a tulajdona lesz mint üzemeltetői vagyon.  
 
Ift Miklós ügyvezető igazgató válaszában elmondta, hogy az új tulajdonosi érdekeknek 
megfelelően a kiszervezett tevékenységeket felülvizsgálják és az új struktúrának megfelelően 
mindazokat a tevékenységeket visszaszervezik, amelyek szükségesek. Mindez annak 
érdekében történik, hogy amit ígérnek azt vállalni tudják, hogy olyan megtakarítások jöjjenek 
létre, ami a díjakra a jövőben kihatással van. Ez az új tulajdonosi érdek. 
 
Szita Károly polgármester leegyszerűsítve Ift Miklós ügyvezető igazgató válaszát elmondta, 
hogy az a munka, amire nincs szüksége a víz- és csatornaszolgáltatásnak, ami ki van 
szervezve, az nem lesz többé munka. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Csizi László képviselő szerint érdemes támogatni az előterjesztést, mert feltehetően 
Kaposváron csökkeni fognak a vízdíjak. 
 
Szita Károly polgármester Csizi László képviselő hozzászólására reagálva elmondta, ő nem 
azt mondta, hogy 2010-ben csökkeni fognak a vízdíjak, hanem, hogy ezzel a döntéssel 
Kaposvár továbbra is a legolcsóbb városok közt fog szerepelni. A 2009-es árakra a 100 %-os 
önkormányzati tulajdon még nem tud befolyással lenni. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok szerint „egy vízbombán” ül a város. Mostantól a vezetékek 
cseréjére kell fektetni a fő hangsúlyt, valamint a víznyerő helyek, kutak megfelelő 
minőségének az elérésére  Reméli, hogy az a tendencia, ami az utóbbi 15 évben volt a díj 
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tekintetében, az továbbra is megmarad.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, a tisztánlátását zavarja, hogy az előterjesztés csak a saját 
működtetés (egyetlen) előnyét említi, nevezetesen a képződő profitot (nyereséget). 
Megjegyezte, hogy az elmúlt két évben – az 1,3 milliárd forint árbevételű Vízművek Kft-nél – 
a nyereség gyakorlatilag nulla volt, de a vállalkozási tevékenység eredménye is alig haladta 
meg a 10 millió forintot és a korábbi években is csak néhány 10 millió forint volt. 
Nyilvánvaló, hogy ez a többletforrás érzékelhetően nem befolyásolja érdemben a vízközmű 
létesítmények felújítását, fejlesztését, illetve a díjemeléseket. Álláspontja – és az 
önkormányzat által készített tanulmány készítői szerint  a képződő profit nagysága nem jelent 
érdemi előnyt. Korrekt az lett volna, ha az előterjesztés például az önkormányzati tulajdonú 
Kft. alakítási költségeit, a közel 15 millió forint összegű jegyzett tőke biztosítását, a több mint 
egy évig fizetendő, a dolgozók munkahelyéül szolgáló helységek közel 27 millió forintos 
bérleti díját, a 90 millió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt, a víziközművek 
használatának esedékes bérleti díja későbbi megfizetésének költségét az előterjesztés nevesíti 
és a felsoroltakat átalakítási veszteségként mutatja ki. Mindezek ellenére joga van a 
közgyűlésnek kedve szerint, a határozati javaslat szerint dönteni, de a döntést egy 
tárgyilagosabb tájékoztatás jobban segítette volna. 
 
Dér Tamás képviselő megjegyezte, stratégiai szempontból nagyon fontos a víz, mert nélküle 
nincs élet. 
 
Pintér Attila tanácsnok megjegyezte, ha a lakossági díjakat a szolgáltató a jövőben is tartani 
akarja, akkor felvetődik az a kérdés, hogy milyen nyeresége keletkezik, illetve milyen 
forrásokat tud majd bevonni a piac szerzésére és a szolgáltatás-bővítéssel kapcsolatos 
többletköltségek fedezésére. Egyetértett azzal, hogy mindig a tulajdonos érdekének 
megfelelően kell eljárni, noha piaci szervezetek többsége elsődlegesen nyereséget kíván elérni 
és realizálni. A piacszerzési szándékok is finanszírozhatóak, csak ezt ügyesen kell majd 
menedzselnie a cégnek. Elmondta, hogy az MSZP frakció támogatja az előterjesztést. 
 
Tóth István tanácsnok szerint biztosan lesznek kisebb-nagyobb gondok az üzemeltetéssel 
kapcsolatosan, ám a lényeg, hogy a döntés joga náluk marad. 
 
Kováts Imre képviselő kiemelte, a cég működésével kapcsolatos döntés eddig is az 
önkormányzatnál volt. 
 
Svajda József képviselő szerint jelenleg személytelenek a szolgáltatók, megfejthetetlenek a 
számlák, a kiszolgáltatott emberek azt sem tudják, kihez kell fordulniuk, ha problémájuk van. 
Ezért támogatta, hogy a város kezébe kerüljön a víziközmű vagyon. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok bízott benne, hogy a város nem fogja észrevenni a szolgáltató-
váltást.  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, öntsenek tiszta vizet a pohárba és szavazzanak. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. 
Zárszavában kiemelte, ezzel a stratégiai döntéssel erősítik meg, hogy egy közösségi 
tulajdonban lévő cégnél is fontos a profit, de nem olyan mértékben, mint egy 
magántulajdonban lévő cégnél. Az elmúlt 15 évben elégedettek lehetnek a koncessziós 
társaság működtetésével. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 319   Száma: 08.09.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
199/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncessziós szerződés lejártát követően az 
önkormányzat törzsvagyonában lévő víziközmű-létesítmények üzemeltetéséről a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint kíván 
gondoskodni, így önkormányzati kizárólagos részesedéssel rendelkező gazdálkodó 
szervezetet hoz létre Juta, Kaposhomok és Zselickislak önkormányzataival közösen.  
Ennek érdekében az előterjesztéshez 1. számú mellékleteként csatolt társasági szerződés 
elfogadásával - a társaság tagjaként - kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2008. október 1-ei 
hatállyal KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft néven (rövid nevén: KAVÍZ Kft) 
önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű társaságot alapít a társasági szerződésben 
megfogalmazott feltételek szerint. 
 A társaság alapításához szükséges 14.640 eFt pénzbeli betétet a 2008. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a KAVÍZ Kft alapításához szükséges, a jelen 
előterjesztés mellékleteként csatolt társasági szerződés aláírására, valamint a cégbíróság 
előtti eljárásra.  

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazást ad a társaság taggyűlésén 
Kaposvár Megyei Jogú Város tag képviseletét ellátó személynek arra, hogy 2009. február 
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1-től a KAVÍZ Kft ügyvezetői feladatainak ellátására Ift Miklós (anyja neve: Orgoványi 
Borbála) 7400 Kaposvár, Árpád u. 6. szám alatti lakost javasolja és válassza meg.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2009. február 1. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncesszióba adó önkormányzatok, a 
koncesszióba vevők és a Kaposvári Vízművek Kft által a víziközművek üzemeltetői 
vagyonának átadása tárgyában kötendő megállapodást jóváhagyja.  
A Közgyűlés a megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy 2009. évben 
a KAVÍZ Kft részére 90.000 eFt kamatmentes tagi kölcsönt nyújt 2009. január 5-én 5 
millió Ft, 2009. február 1-én 25 millió Ft, majd 2009. február 15-én 60 millió Ft részletben.  
A tagi kölcsön visszafizetésére az alábbi ütemezésben kerül sor: 
2009. május – június – július hónapokban 5-5 millió Ft                       összesen: 15 millió Ft 
2009. augusztus és 2010. február között havi 10 millió Ft                    összesen: 70 millió Ft 
2009. március hónapban 5 millió Ft              összesen:  5 millió Ft 
A Közgyűlés a kölcsönnyújtásról szóló megállapodás aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert.  

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati törzsvagyonban lévő 
víziközmű-vagyonának a megalapítandó KAVÍZ Kft részére bérleti díj ellenében történő 
átadására vonatkozó előterjesztést decemberi ülésén tárgyalja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2008. november 15.  

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság Felügyelő 
Bizottsági tagjainak 2010. december 31-ig Jaczó Győző (anyja neve: Klebeisz Edit) 7400 
Kaposvár, Veszprém u. 15. szám alatti lakost és Szabó Péter (anyja neve: Szárnyas Katalin) 
7400 Kaposvár, Hunyadi J. u. 6. szám alatti lakost delegálja és felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Juta, Kaposhomok és Zselickislak községek által közösen delegált 1 fő Felügyelő 
Bizottsági tag nevével kiegészítve küldje meg bejegyzésre a társasági szerződést. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2008. október 31. 
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-----9. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. járműparkjának 
korszerűsítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte Csapó Józsefet, a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 
vezérigazgatóját. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
Röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
 

-----Kérdések----- 
 

Csutor Ferenc tanácsnok arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye Csapó József 
vezérigazgatónak a NABI autóbuszokról? 
 
Dr. Csató László tanácsnok megkérdezte van-e információ arról, hogy a NABI 
bekapcsolódhat-e a bio etanol programba is? 
 
Szita Károly polgármester dr. Csató László tanácsnok kérdésére elmondta, olyan, hogy 
NABI busz nincs. Ha a NABI az európai piacra kifejleszti a következő év tavaszáig a 
prototípusát, és az számukra megfelel, akkor olyan közbeszerzést fognak lefolytatni, hogy a 
szólóbuszokat a továbbiakban tőlük vehessék. Nem csak Kaposváron 17 év a csuklósbuszok 
átlagéletkora. Az egész országban nagyon rövid időn belül be fog következni, hogy egyik 
pillanatról a másikra tömegesen fognak autóbuszokat cserélni. Ezt kell mérlegelnie a NABI-
nak. Amerikában és Angliában a buszok gázzal mennek. Ugyanakkor önmaguk számára van 
meg annak a realitása, hogy az elindult megújuló energiával járó buszok, amit – sajnos - 
jelenleg az állam nem támogat, például nem épít benzinkutakat. Most jelen pillanatban az 
üzemanyag utánpótlás a legnehezebb feladat. 
 
Csapó József vezérigazgató Csutor Ferenc tanácsnok kérdésére válaszolva elmondta, 
véleménye szerint a NABI autóbuszok, mind műszaki kultúrájában, mind utas 
ergonómiájában Magyarország legkorszerűbb autóbuszai közé tartoznak. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Dr. Csató László tanácsnok véleménye szerint az előterjesztés egy jól átgondolt, 
pénzügyileg jól kimunkált fejlesztési koncepció, amely nemcsak autóbusz beszerzésre, hanem 
a kényelmi berendezések megjelenésére is kiterjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            33. oldal, összesen: 133 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 320   Száma: 08.09.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 12:14  
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 2   7.14 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt 
egyszemélyi tulajdonosa megtárgyalta a társaság járműparkjának korszerűsítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés célul tűzi ki a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt járműparkjának 
szerkezeti átalakítását az alábbiak szerint: 
 

a) középtávon, 3-5 év alatt a csuklós autóbuszok számát a jelenlegi 21 darabbal 
szemben 17, a szóló autóbuszok számát pedig a jelenlegi 22 darabbal szemben 25 
darabban határozza meg; 

b) a járműpark átalakítása során törekedni kell korszerű, alacsonypadlós, 
légkondicionált, utastájékoztatási és elektronikus jegyrendszerrel ellátott eszközök 
beszerzésére és a közbeszerzési szabályok betartása mellett azonos gyártmány-
típus kialakítására; 

c) a szerkezeti átalakítás során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az alternatív 
üzemanyagok felhasználásának a lehetőségét a városi tömegközlekedésben; 

d) a Közgyűlés éves költségvetéseinek tárgyalásakor a program végrehajtását 
áttekinti. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

   Csapó József vezérigazgató 
 Határidő: 2009. január 15., illetve az éves költségvetési rendeletek tárgyalásakor 

 
2. Az autóbusz eszközpark rekonstrukciójának első lépéseként 2008. évben – pénzügyi 
forrástól függően – 9-10 darab, legfeljebb 5-6 éves használt jármű beszerzését támogatja 
közbeszerzési eljárás keretében, az eljárás lefolytatására felhatalmazza a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt-t.  
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A Közgyűlés az autóbusz-beszerzésből adódó, az egyes éveket terhelő többletköltségeket 
az éves díjmegállapítások során figyelembe veszi. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

   Csapó József vezérigazgató 
 Határidő: 2008. december 31. 

 
3. A Közgyűlés 2007. évben 6 db bioetanollal üzemelő csuklós autóbusz beszerzésére 
nyújtott be pályázatot a Norvég Alapra, a pályázat önerejeként szükséges 77.400 eFt-ot a 
költségvetésben fenntartja.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

   Csapó József vezérigazgató 
 Határidő: 2008. december 31., illetve a Norvég Alap pályázat elbírálásának 

időpontja 
 

4. A Közgyűlés az elkövetkező évek autóbusz-beszerzéseiről, a finanszírozás módjáról 
évente, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása keretében dönt. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

   Csapó József vezérigazgató 
       Határidő:  2009. január 15., illetve az éves költségvetési rendeletek tárgyalásakor 
 
 
 

-----10. Előterjesztés az elhullott állat begyűjtő, átrakó telep működéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Kiemelte, ez egy veszteséges tevékenység, amit a társönkormányzatokkal közösen kell majd 
megfinanszírozni. 
 

-----Kérdések----- 
 
Csizi László képviselő megkérdezte, mi lesz azokkal, akik nem tudják megfizetni a díjat? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, olyan árakat próbáltak 
meghatározni, amely mindenki számára elfogadható. 
 

-----Hozzászólások----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 321   Száma: 08.09.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
201/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dombóvári úton létesült elhullott állatok 
begyűjtő és átrakó telepének működtetésével kapcsolatban úgy határozott, hogy 
annak üzemeltetésével a Városgondnokságot bízza meg. 

 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                 azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szolgáltatást 
igénybe vevők részére az állati hulla átvételekor az alábbi táblázat szerinti árakat kell 
számlázni: 

 
      elhullott állatok kezelési díja (nettó): 

 
     1-es kategória (71/2003.(VI.27.) FVM r. szerint)      

 

EWC kód Megnevezés 
Ártalmatlanítási 
ár Ft/kg 

Szállítási  
ár Ft/km 

18 02 02 állathulla (szarvasmarha) 
18 02 02 állathulla (juh, kecske) 

28 15 

18 02 02 
állathulla kérődző és egyéb állat 
vegyes (kedvtelésből tartott álatok) 

55 95 

 
 

2-es kategória (71/2003.(VI.27.) FVM r. szerint)      
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EWC kód Megnevezés 
Ártalmatlanítási 
ár Ft/kg) 

Szállítási  
ár Ft/km 

02 01 02 állathulla (sertés, baromfi, nyúl) 
02 01 02 állathulla (kérődzőmentes haszonállat) 

18 15 

02 01 02 állathulla  (vadon élt) 
02 01 02 Egyéb 

45 95 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:               Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                         azonnal 
 
      3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szolgáltatást igénybe 

vevő kistérségi önkormányzatok a korábbi együttműködési megállapodás értelmében az 
elhullott állatok begyűjtő-átrakó telepének üzemeltetési költségéhez a közigazgatási 
területükről beszállított állathullák súlyának arányában járulnak hozzá. A díj a telep 
indulásakor nettó 836Ft/kg, amelyet évente felül kell vizsgálni. 
 

Felelős:                    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:                  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                            évente január 31. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ártalmatlanítási és 
szállítási árakat évente felülvizsgálja. 

 
Felelős:                                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                    Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
                                             Molnár György igazgató 
Határidő:                              évente január 31. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az állattartó telepek 
esetében az ártalmatlanítási és szállítási ár felett a beszállított elhullott állatok súlyával 
arányos üzemeltetési költséget is meg kell fizetnie a tulajdonosnak. 

 

Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                             azonnal 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Városgondnokságának alapító okiratát – az elhullott állat begyűjtő-átrakó 
telep működtetése érdekében – az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 7., „Az intézmény jogállása (besorolása): Szakfeladat: „című 
felsorolásából a „85201-8 Állategészségügyi tevékenység” törlésre kerül. 
Az alapító okirat 8., „Az intézmény alaptevékenysége” című pontjából az 
állategészségügyi feladatok gyepmesteri tevékenység törlésre kerül és helyette a 
„Gyepmesteri tevékenység” szövegrész kerül és a „Veszélyes hulladék (elhullott 

állatok) kezelése” szövegrésszel egészül ki. 
Az alapító okirat 9., „Feladatellátást szolgáló vagyon” elnevezésű pontja az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 
„Elhullott állat begyűjtő-átrakó telep 0325/6 hrsz 3.573,10  m

2
, ebből épület 178,85 m

2
 

Dombóvári út” 
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Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                             azonnal 
 
 

-----11. Előterjesztés rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

                                          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 
 

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

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

 
-----Kérdések----- 

 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, megszűnik-e az aránytalanság, hogy a kormányzati 
szerveknél dolgozó köztisztviselőket, parlamentben dolgozókat a költségvetés finanszírozza, 
míg az önkormányzatoknál dolgozókat a helyi önkormányzatnak kell finanszíroznia? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, jogszabályi lehetőség van arra, hogy a 
megyei jogú városokban dolgozó köztisztviselők többet keressenek, mint a nem megyei jogú 
városokban dolgozó köztisztviselők. A Jegyző által előterjesztet javaslatot támogatta azzal a 
kitétellel, hogy egyik évről a másikra a teljes összeget nem tudják megfizetni. A pénzügyi 
fedezetet a városnak kell előteremtenie. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Paksi Lajos képviselő megjegezte, 2011-ben ez 92 millió fölötti többletterhet jelent majd a 
városnak, amikor a korábban felvett hiteleknek a kötelezettségvállalása megugrik három-
négyszeresére. Véleménye szerint országosan egységes elbírálás alá kellene kerülniük a 
köztisztviselőknek. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, országosan egységes 
elbírálás alá kerülnek a törvényi szabályozásban a köztisztviselők, csak annak a 
finanszírozása nem egységes.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 322   Száma: 08.09.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 12:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az SZMSZ-ről szóló rendeletmódosítás elfogadásáról a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság kiegészítésével 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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 52/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló – többször módosított – 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 323   Száma: 08.09.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 12:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közszolgálati jogviszonyáról szóló 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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 53/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a  köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának 
egyes kérdéseiről  szóló – többször módosított – 15/1999.(VI.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----12. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) – többször módosított – önkormányzati rendeletek 

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

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az előterjesztés szövegén pontosított. A zavaró mondat 
úgy szólt, hogy „az elengedett bérleti díjra eső ÁFA megfizetése a bérlő kötelessége”. A 
jelenlegi szabályok szerint, miután rendeletbe szabályozzák a térítésmentes használatot, nincs 
ÁFA fizetési kötelezettség. A rendeleti szabályozás szövege pontos, abban ez a kitétel nem 
szerepel, ezért változtatás nélkül javasolta elfogadni. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Dr. Szép Tamás tanácsnok ismertette a Jog, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
véleményét, mely arról szólt, hogy a rendeletmódosítást vegyék le napirendről. Amennyiben 
az előterjesztést nem veszik le napirendről, az első bekezdés d) pontja jelenlegi formájában 
marad, és nem raknak a mondat közé vesszőket, vagy nem kerül átfogalmazásra, akkor az 
egészen mást fog jelenteni. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy ez sem tartalmában, sem 
szándékában nem változtat, nem rendeletmódosítási javaslatról van szó, hanem egy írásjel 
beillesztéséről. Ígéretet tett arra, hogy a javaslat szerint fogják legépelni a végleges rendeletet. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 324   Száma: 08.09.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 13:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról 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 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 54/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló – többször módosított – 7/2000.(II.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----13. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező – többször módosított – 49/1993.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 

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

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a bérlakásból 
kiköltözők és építkezők részére szeretnének egyfajta segítséget nyújtani, illetve a 
nyugdíjasházba bejutás feltételeivel azonos bérlőtárs befogadását lehetővé tenni, igazodva az 
életszerű kérésekhez, illetve igényekhez.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 325   Száma: 08.09.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 13:44  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 55/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező – többször módosított – 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----14. Előterjesztés az 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelete a „Kaposvár számít 
rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló – többször módosított – 

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

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

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a szerződéskötés időpontjában a szerződő fél 
miért nem tudja a jövőbeni jövedelmi helyzetét felmérni? Ugyanis nehezen fogadható el 
rendkívüli esetnek egy gyerek születése. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, a javaslat arra vonatkozik, hogy 
menet közben is beállhat a család jövedelmében olyan változás, ami előre nem látható. 
Kivételes esetben méltányolni kell az ilyen irányú kérelmeket. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Lóránd képviselő megismételte a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
ülésén elmondott javaslatát, mely arról szólt, hogy a különös méltánylást érdemlő eset 
kerüljön ki a rendeletből, hogy ne egyedi esetek elbírálása történjen meg, hanem alkossanak 
erre valamilyen normatív szabályozást. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, ez is normatív szabályozás, hisz a 
jogszabályozás önmagában normatív módon tesz kezelhetővé egy élethelyzetet.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 326   Száma: 08.09.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 13:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 85.71 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 14.29 14.29 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 56/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló – a 44/2008.(VI.10.) önkormányzati rendelettel módosított - 
51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 
-----15. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló – többször módosított – 51/1995.(XII.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  ----- 

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megköszönte Kováts Imre képviselő javaslatait, ugyanis 
ő kezdeményezte, hogy ezt a rendeletet több ponton módosítsák. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
Kérte a Közgyűlést, hogy fogadja el a javaslatot. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztés mögött miért az észrevételei és 
nem a javaslatai szerepelnek? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, tévedésből került az anyag mögé a 
képviselő észrevétele, már a javaslatai szerepelnek az előterjesztés mellékletében. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő megjegyezte, hogy ezzel a témával már közel nyolc éve foglalkozik. 
A rendelet létével nem értett egyet. A rendeletmódosítás megteremti annak lehetőségét, hogy 
elköltsék az erre szánt 30 millió forintot. A pénzelköltés valószínűsége azáltal is nőtt, hogy a 
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júniusi közgyűlésen a képviselőtestület eltörölte azt a feltételt, miszerint a keretből csak a kis- 
és középvállalkozásokat lehet támogatni, noha ez volt a rendelet eredeti szándéka. A város 
négy éves gazdaságfejlesztési programja is a kis- és középvállalkozások kiemelt támogatását 
tűzte ki célul. A rendeletmódosítás szerint nem csak a vállalatok kaphatnak támogatást a 
keretből, hanem azok a vállalkozások is, akik már korábban is milliókat kaptak az 
önkormányzattól. A legnagyobb gondja ennek ellenére az, hogy a kaposváriak 
foglalkoztatottságán a 30 millió forint nem tud javítani, de erre még 300 millió forint is kevés 
lenne. Kiemelte, hogy az önkormányzat nem tud munkahelyeket teremteni, legfeljebb a helyi 
gazdálkodó szervezetek fejlődésének támogatására és a foglalkoztatás élénkítésére képes. A 
körültekintően elköltött tíz milliárd érzékelhető gazdasági növekedést és foglalkoztatás 
javulást indukálhat. Ebben az eddiginél nagyobb kreativitást kellene felmutatni, s akkor 
változás állna be a foglalkoztatás szintjében is.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy egy közös gondolkodás eredménye ez 
a rendeletmódosítás. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 327   Száma: 08.09.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 13:56  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 57/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keetek 
és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló – többször módosított – 51/1995.(XII.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----16. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, a rendeletmódosítás azért készült, mert több 
konkrét lakossági észrevétel érkezett a hivatalhoz.  
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 

Kovács József tanácsnok megkérdezte, mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki 
kitisztítsa az árkokat, vízelvezetőket? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, Kaposváron a csapadékvíz-
elvezetés az egyik legnagyobb probléma. A jövő évi közmunkaprogramban kiemelt és 
hangsúlyos szerepet kap a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása. A nagy 
karbantartásokat, javítási munkálatokat az önkormányzat el fogja végeztetni. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csizi László képviselő azzal egyetértett, hogy az ingatlan előtt mindenki tartsa rendbe a 
közterületet, mert ezzel nemcsak a többi kaposvárinak, hanem saját magának is jó hangulatot, 
közérzetet tud teremteni. A rendeletmódosítást nem támogatta, mert az a.) pontban írt 
takarítás a teljes közterületen egy elég kemény megfogalmazás. A problémát abban látta, 
hogy eléggé keveredik a fogalmak között a takarítás és a karbantartás fogalma.  
 
Pintér Lóránd képviselő megjegyezte, „takarítás az egész közterületen” kifejezés, - ha jól 
végiggondolják - megengedő értelemben akár azt is jelentheti, kártérítési igény merül föl 
valakiben valamiféle közterületen elszenvedett sérülés vagy baleset okán, akkor erre, 
kártérítési igény kizárására lehet hivatkozni. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság tett ebben a kérdésben egy pontosítást, hogy a teljes közterület mire vonatkozik, 
viszont ez olyan mértékű pongyolaság volt ebben a tervezetben, ami egy közhasználati 
rendelet esetében nem megengedhető. Ez akár egy jogvita esetén perdöntő is lehet. 
Amennyiben a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatával teszi fel a 
Polgármester szavazásra a rendeletet, úgy az SZDSZ frakció nem támogatja a 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, az előterjesztésben szerepel, hogy 
az ingatlan használója köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig takarítani. Ez 
nem új szabály, a meglévő kerül pontosításra. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 328   Száma: 08.09.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság módosító indítványával az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 3 11.11 10.71 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 58/2008.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről  szóló – 
többször módosított – 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
-----17. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos 

felújításának, korszerűsítésének támogatására beérkezett, feldolgozott pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, miben különbözik ez és a Sávház felújításáról szóló 
előterjesztés? Ugyanis a szövegezés mindkettőnél ugyanaz. 
 
Pintér Lóránd képviselő arra volt kíváncsi, mivel feltételként szabták, hogy a teljes 
ügyintézés folyamatát a városra kell bízni, ennek az átruházásnak mi a jogi alapja? 
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, statikailag van-e hatása a lefóliázásnak? 
 
Szita Károly polgármester a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy egy hungarocell-
tábla körülbelül 10 dkg és nem tartja valószínűleg, hogy ez elhúzná oldalra a házat. 
A két előterjesztést azért tárgyalják külön, mert ebben az előterjesztésben 73 lakóközösség 
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pályázatát 73 önálló határozattal kell elfogadni és külön felküldeni. Ebben az esetben 
egyharmad önrészt vállalnak és támogatásként adják az egyharmad önrészt, mivel ezek 
társasházi közösségi tulajdonban lévő épületek, míg a Sávház esetében 100 %-os 
önkormányzati tulajdoni lakásokról van szó. A Sávháznál tulajdonosi pozícióból pályáznak, 
míg ennél az előterjesztésnél a 73 lakóközösségnek kell pályáznia. 
Amikor a város kiírta az iparosított technológiával épült épületek felújításának pályázatát, és 
elfogadták az erre vonatkozó rendeletet, ott a támogatás feltételéül szabták, hogy a várost kell, 
hogy megbízzák a közbeszerzés lebonyolításával.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Csató László tanácsnok a Honvéd utcai egyik társasház nevében köszönetet mondott 
azért a támogatásért, amit a város adott a panelfelújításhoz. Elmondta, ha választókerületében,  
a 10-es választókerületbe megvalósulnak a 2009-es panelfelújítások, akkor 100 %-ban 
valamennyi épület igénybe vette a panel-felújítási pályázat valamely elemét. 
  
Kovács József tanácsnok kifogásolta, hogy nem a feltett kérdésére kapott választ. 
 
Kováts Imre képviselő szerint sokkal nyomatékosabban kellene tudatosítani a 
panellakásokban élőkkel, hogy az a 6,5 milliárd forint, amit az önkormányzat felújításokra 
költött, egyharmaddal csökkenti a fűtési díjat. Ahhoz, hogy a panelfelújításokat kaposvári 
vállalkozások végezhessék, ehhez sokkal jobban kellene ismerni a vállalkozások adottságait 
és olyan ajánlati felhívásokat kibocsátani, amelyben explicite benne van ez az adottság.  
 
Jurmann Béla tanácsnok, örömmel tapasztalta, hogy 73 lakóközösség élt a panel-felújítási 
pályázati lehetőséggel. 
 
Torma János tanácsnok kiemelte, 2009-ben az ő körzetére is elmondható lesz, hogy 100 %-
ban felújított. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok nem a panelekben élők nevében szólt, ők is szeretnék, ha az 
energiatakarékosságot célzó támogatásokat megkaphatnák. 
 
Szita Károly polgármester dr. Szép Tamás tanácsnok hozzászólására reagálva elmondta, 
hogy az önkormányzati támogatást megkaphatják, ha pedig az kevés lesz, akkor többet adnak. 
Megköszönte a hozzászólásokat. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 329   Száma: 08.09.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 14:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság által tett 
módosítással az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
202/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Arany János utca 74. 
szám alatti, 4359 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 60 820 693,- Ft teljes felújítási- ebből 60 820 693,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 20 211 853,- Ft állami támogatást – 20 211 853,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 20 396 
987,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 40. 

szám alatti, 4338 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 62 992 965,- Ft teljes felújítási- ebből 62 992 965,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 20 997 655,- Ft állami támogatást – 20 997 655,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 20 997 
655,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 38. 

szám alatti, 4339 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 60 668 550,- Ft teljes felújítási- ebből 60 668 550,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 20 222 850,- Ft állami támogatást – 20 222 850,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 20 222 
850,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Szondi György utca 

14-16. szám alatti, 5504/3 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 8 647 840,- Ft teljes felújítási- ebből 8 647 840,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 2 823 187,- Ft állami támogatást – 2 823 187,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 3 001 
466,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 77-79. szám 

alatti, 5637/46 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 3 885 637,- Ft teljes felújítási- ebből 3 885 637,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot  kedvezően  
bírálja  el  és  megítéli a 1 295 212,- Ft  állami  támogatást – 1 295 212,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül  a  Panel  Plusz  
hitel  program  igénybevételével  a  lakóközösség  által  vállalt  

 1 295 213,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 34. 
szám alatti, 4340/15 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 65 409 027,- Ft teljes felújítási- ebből 65 409 027,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 21 803 009,- Ft állami támogatást – 21 803 009,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 21 803 
009,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, József Attila utca 7/B. 
szám alatti, 200/2 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 18 063 156,- Ft teljes felújítási- ebből 18 063 156,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 6 021 052,- Ft állami támogatást – 6 021 052,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 6 021 
052,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, József Attila utca 7/A. 

szám alatti, 200/1 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 18 301 509,- Ft teljes felújítási- ebből 18 301 509,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 6 100 503,- Ft állami támogatást – 6 100 503,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 6 100 
503,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 21. szám 

alatti, 4773/43 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 59 371 816,- Ft teljes felújítási- ebből 59 371 816,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot  kedvezően  
bírálja  el  és  megítéli  a  19 777 842,- Ft állami támogatást –  
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 19 750 984,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül  a  Panel  Plusz  hitel  program  igénybevételével  a  lakóközösség  által  vállalt  

 19 842 990,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Toldi Miklós utca 2-4. 

szám alatti, 5419/5 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 43 864 870,- Ft teljes felújítási- ebből 43 693 028,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 14 564 342,- Ft állami támogatást – 14 564 342,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 14 736 
186,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Zaranyi ltp. 9. szám 

alatti, 4368/36 helyrajzi számú öntöttfalas techn. lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 23 472 367,- Ft teljes felújítási- ebből 23 472 367,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 7 800 288,- Ft állami támogatást – 7 800 288,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 7 871 
791,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 16. szám 

alatti, 4330/19 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 33 980 422,- Ft teljes felújítási- ebből 33 980 422,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot  kedvezően  
bírálja  el  és  megítéli  a  11 303 458,- Ft  állami támogatást –  10 950 179,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül  a  Panel  Plusz hitel 
program igénybevételével a lakóközösség által vállalt  

 11 726 785,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
 
 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            51. oldal, összesen: 133 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Pipacs utca 23. szám 

alatti, 5746/12 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 10 372 472,- Ft teljes felújítási- ebből 9 988 737,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 3 329 579,- Ft állami támogatást – 3 329 579,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 3 713 314,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Pipacs utca 27. szám 

alatti, 5746/10 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 4 436 943,- Ft teljes felújítási- ebből 4 068 075,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 1 356 025,- Ft állami támogatást – 1 356 025,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 1 724 893,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Szent Imre utca 17-19. 

szám alatti, 931 helyrajzi számú IMSszerk B30 falazattal lakóépület energia-
megtakarítását célzó felújítását, korszerűsítését és a 13 092 567,- Ft teljes felújítási- 
ebből 12 568 667,- Ft elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati 
Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja el és megítéli a 4 189 555,- Ft állami 
támogatást – 4 189 555,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd 
forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség 
által vállalt 4 713 457,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 43-51. 
szám alatti, 4773/5, 4773/45, 4337/44 helyrajzi számú panel lakóépület energia-
megtakarítását célzó felújítását, korszerűsítését és a 20 329 993,- Ft teljes felújítási- 
ebből 20 329 993,- Ft elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati 
Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja el és megítéli a 6 776 664,- Ft állami 
támogatást – 6 776 664,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd 
forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség 
által vállalt 6 776 665,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
 

17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kinizsi ltp. 18. szám 
alatti, 5381/34 helyrajzi számú öntöttfalas techn. lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 21 100 164,- Ft teljes felújítási- ebből 21 100 164,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 7 033 388,- Ft állami támogatást – 7 033 388,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 7 033 
388,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
18. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 53-55. szám 

alatti, 5637/21 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 17 885 430,- Ft teljes felújítási- ebből 17 738 737,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 5 912 912,- Ft állami támogatást – 5 912 912,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 6 059 606,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
 

19. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 23. szám 
alatti, 4773/13 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 6 815 742,- Ft teljes felújítási- ebből 6 815 742,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 2 271 914,- Ft állami támogatást – 2 271 914,-Ft összegű vissza nem 
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térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 271 914,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
20. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 20/A. 

szám alatti, 4330/7 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 7 052 472,- Ft teljes felújítási- ebből 7 052 472,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 2 350 824,- Ft állami támogatást – 2 350 824,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 350 
824,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
21. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 20/B. 

szám alatti, 4330/7 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 6 889 479,- Ft teljes felújítási- ebből 6 889 479,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 2 296 493,- Ft állami támogatást – 2 296 493,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 296 
493,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
22. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 97-99. szám 

alatti, 5637/28 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 17 392 648,- Ft teljes felújítási- ebből 17 392 648,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 5 797 549,- Ft állami támogatást – 5 797 549,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 797 550,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
23. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kanizsai utca 14. szám 

alatti, 5637/6 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 2 889 000,- Ft teljes felújítási- ebből 2 889 000,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 963 000,- Ft állami támogatást – 963 000,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 963 000,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
24. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Léva köz 7. szám alatti, 

4879/2 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 9 520 000,- Ft teljes felújítási- ebből 9 520 000,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 3 173 333,- Ft állami támogatást – 3 173 333,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 3 173 334,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
25. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 3. szám 

alatti, 5637/35 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 6 761 733,- Ft teljes felújítási- ebből 6 761 733,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 2 253 911,- Ft állami támogatást – 2 253 911,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 253 911,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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26. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Pipacs utca 31. szám 
alatti, 5746/8 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 8 733 049,- Ft teljes felújítási- ebből 8 733 049,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 2 911 016,- Ft állami támogatást – 2 911 016,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 911 017,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
 

27. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Búzavirág utca 38-39. 
szám alatti, 5381/69 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 48 349 082,- Ft teljes felújítási- ebből 48 349 082,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 16 116 360,- Ft állami támogatást – 16 116 360,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 16 116 
362,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
28. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 24. szám 

alatti, 4846/2 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 55 102 997,- Ft teljes felújítási- ebből 55 102 997,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 18 194 493,- Ft állami támogatást – 18 194 493,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 18 714 011,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
29. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 12. szám 

alatti, 4330/25 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 13 531 564,- Ft teljes felújítási- ebből 13 133 137,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 4 377 712,- Ft állami támogatást – 4 377 712,-Ft összegű vissza nem 
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térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 776 140,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
30. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Damjanich utca 1/1 - 

1/2. szám alatti, 4330/26 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 10 028 729,- Ft teljes felújítási- ebből 10 028 729,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 3 342 909,- Ft állami támogatást – 3 342 909,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 3 342 
911,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
31. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 

köz 5. szám alatti, 496 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 14 235 588,- Ft teljes felújítási- ebből 14 235 588,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 4 745 196,- Ft állami támogatást – 4 745 196,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 745 
196,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
32. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 24/A. 

szám alatti, 4334 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 39 414 205,- Ft teljes felújítási- ebből 39 414 205,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 13 138 068,- Ft állami támogatást – 13 138 068,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 13 138 
069,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
33. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 

köz 2. szám alatti, 494 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 17 980 233,- Ft teljes felújítási- ebből 17 570 219,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 5 856 739,- Ft állami támogatást – 5 856 739,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 6 266 
755,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
34. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 

köz 3. szám alatti, 493 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 11 628 964,- Ft teljes felújítási- ebből 11 628 964,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 3 876 321,- Ft állami támogatást – 3 876 321,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 3 876 
322,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
35. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 

köz 11. szám alatti, 502 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 15 511 444,- Ft teljes felújítási- ebből 15 511 444,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 5 170 481,- Ft állami támogatást – 5 170 481,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 170 
482,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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36. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 
köz 12. szám alatti, 500 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 13 928 454,- Ft teljes felújítási- ebből 13 928 454,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 4 642 818,- Ft állami támogatást – 4 642 818,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 642 
818,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
37. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 

köz 7. szám alatti, 498 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 13 674 778,- Ft teljes felújítási- ebből 13 674 778,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 4 558 259,- Ft állami támogatást – 4 558 259,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 558 
260,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
38. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Szántó utca 50/C. 

szám alatti, 570 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 16 689 146,- Ft teljes felújítási- ebből 16 355 363,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 5 451 787,- Ft állami támogatást – 5 451 787,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 785 
572,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
39. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 49-51. 

szám alatti, 5447/6 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 54 834 674,- Ft teljes felújítási- ebből 54 593 585,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 18 197 861,- Ft állami támogatást – 18 197 861,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
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Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 18 438 
952,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
40. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Szondi György utca 

26-28. szám alatti, 5447/13 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 2 617 176,- Ft teljes felújítási- ebből 2 617 176,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 872 392,- Ft állami támogatást – 872 392,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel 
program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 872 392,-Ft pályázati önerő 
kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
41. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 12-14. 

szám alatti, 4804/13 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 89 315 869,- Ft teljes felújítási- ebből 87 468 552,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 29 156 184,- Ft állami támogatást – 29 156 184,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 31 003 
501,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
42. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, gr. Apponyi Albert 

köz 8. szám alatti, 497 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 4 076 720,- Ft teljes felújítási- ebből 4 076 720,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 1 358 906,- Ft állami támogatást – 1 358 906,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 1 358 
908,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
43. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Biczó Ferenc köz 5. 

szám alatti, 719 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 24 729 291,- Ft teljes felújítási- ebből 24 484 250,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 8 161 416,- Ft állami támogatást – 8 161 416,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 8 406 
459,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
44. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 7/B. szám 

alatti, 5637/89 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 12 923 790,- Ft teljes felújítási- ebből 12 844 107,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 4 281 369,- Ft állami támogatást – 4 281 369,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 361 052,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
45. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kinizsi ltp. 10. szám 

alatti, 5381/13 helyrajzi számú alagútzsalus techn. lakóépület energia-megtakarítását 
célzó felújítását, korszerűsítését és a 23 891 589,- Ft teljes felújítási- ebből 23 575 204,- 
Ft elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 7 858 401,- Ft állami támogatást – 7 858 401,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 8 174 
787,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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46. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kanizsai utca 4. szám 
alatti, 567/83 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 3 140 265,- Ft teljes felújítási- ebből 3 140 265,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 1 046 755,- Ft állami támogatást – 1 046 755,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 1 046 755,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
 

47. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 77-79. 
szám alatti, 5381/53 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 56 747 138,- Ft teljes felújítási- ebből 55 701 311,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 18 567 103,- Ft állami támogatást – 18 567 103,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 19 612 
932,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
48. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 14/B. 

szám alatti, 4330/20 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 5 987 960,- Ft teljes felújítási- ebből 5 987 960,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 1 995 986,- Ft állami támogatást – 1 995 986,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 1 995 
988,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
49. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 20/C. 

szám alatti, 4330/14 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 53 856 323,- Ft teljes felújítási- ebből 52 946 961,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 17 648 987,- Ft állami támogatást – 17 648 987,-Ft 
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összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 18 558 
349,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
50. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kereszt utca 5-7. szám 

alatti, 4804/8 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 16 713 645,- Ft teljes felújítási- ebből 16 713 645,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 5 571 215,- Ft állami támogatást – 5 571 215,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 571 215,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
51. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Léva utca 2. szám 

alatti, 4897/11 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 9 513 427,- Ft teljes felújítási- ebből 9 091 788,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 2 994 431,- Ft állami támogatást – 2 994 431,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 3 524 565,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
52. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Arany János utca 17. 

szám alatti, 4897/4 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 6 005 251,- Ft teljes felújítási- ebből 5 719 118,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 1 906 372,- Ft állami támogatást – 1 906 373,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 192 
506,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
53. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 81-83. 

szám alatti, 5381/46 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 18 816 659,- Ft teljes felújítási- ebből 17 524 296,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 5 841 432,- Ft állami támogatást – 5 841 432,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 7 133 
795,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
54. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 28. szám 

alatti, 4340/9 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 67 056 951,- Ft teljes felújítási- ebből 66 730 252,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 21 500 000,- Ft állami támogatást – 21 500 000,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 24 056 951,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
55. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 27-29-31. 

szám alatti, 4773/50 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 40 454 499,- Ft teljes felújítási- ebből 36 006 514,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 12 002 164,- Ft állami támogatást – 12 002 164,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 16 450 
171,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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56. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Búzavirág utca 9-10. 
szám alatti, 5381/39 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 17 974 419,- Ft teljes felújítási- ebből 17 974 419,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 5 991 473,- Ft állami támogatást – 5 991 473,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 991 
473,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
 

57. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Petőfi utca 49. szám 
alatti, 4846/7 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 4 645 793,- Ft teljes felújítási- ebből 4 363 320,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 1 454 438,- Ft állami támogatást – 1 454 438,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 1 736 917,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
 

58. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Nemzetőr sor 3-4. 
szám alatti, 4330/16 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 7 141 523,- Ft teljes felújítási- ebből 6 281 598,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 2 093 859,- Ft állami támogatást – 2 093 859,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 953 
805,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
59. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kinizsi ltp. 30. szám 

alatti, 5381/32 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 14 344 037,- Ft teljes felújítási- ebből 14 344 037,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 4 781 343,- Ft állami támogatást – 4 781 344,-Ft összegű vissza nem 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            65. oldal, összesen: 133 
 

térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 781 350,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
60. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Szondi György utca 7. 

szám alatti, 5447/11 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 23 765 994,- Ft teljes felújítási- ebből 23 765 994,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 7 921 997,- Ft állami támogatást – 7 921 998,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 7 921 
999,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
61. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Zaranyi ltp. 17. szám 

alatti, 4368/25 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 22 453 670,- Ft teljes felújítási- ebből 20 841 989,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 6 947 329,- Ft állami támogatást – 6 947 329,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 8 559 
012,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
62. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 33-35. szám 

alatti, 5637/9 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 6 114 539,- Ft teljes felújítási- ebből 6 114 539,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 2 038 179,- Ft állami támogatást – 2 038 179,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 038 181,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
63. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Pipacs utca 19. szám 

alatti, 5746/16 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 7 909 550,- Ft teljes felújítási- ebből 7 909 550,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 2 636 516,- Ft állami támogatást – 2 636 516,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 2 636 518,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
64. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 5. szám 

alatti, 5637/36 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 24 518 352,- Ft teljes felújítási- ebből 24 327 192,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 8 109 064,- Ft állami támogatást – 8 109 064,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 8 300 224,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
65. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Pipacs utca 33. szám 

alatti, 5378/36 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 15 136 479,- Ft teljes felújítási- ebből 14 894 559,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 4 964 853,- Ft állami támogatást – 4 964 853,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 206 773,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
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66. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 89-91. szám 
alatti, 5637/48 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 12 927 026,- Ft teljes felújítási- ebből 12 502 978,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 4 167 659,- Ft állami támogatást – 4 167 659,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 4 591 708,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
67. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Arany János köz 4. 

szám alatti, 4714 helyrajzi számú blokkos lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 22 149 139,- Ft teljes felújítási- ebből 22 149 139,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 7 383 046,- Ft állami támogatást – 7 383 046,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 7 383 
047,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
68. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 41-43. 

szám alatti, 5504/4 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 58 493 205,- Ft teljes felújítási- ebből 57 570 717,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 19 190 239,- Ft állami támogatást – 19 190 239,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 20 112 
727,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
69. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Arany János utca 7/A-

7/B. szám alatti, 4867/10 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 31 822 915,- Ft teljes felújítási- ebből 28 036 621,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 9 345 540,- Ft állami támogatást – 9 345 540,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati 
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Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten 
belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 13 131 
835,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
70. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kanizsai utca 12. szám 

alatti, 5637/75 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 16 590 503,- Ft teljes felújítási- ebből 16 401 503,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 5 467 167,- Ft állami támogatást – 5 467 167,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 5 656 169,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
71. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 4-6. szám 

alatti, 4804/11 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 103 030 546,- Ft teljes felújítási- ebből 100 530 027,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 33 510 009,- Ft állami támogatást – 33 510 009,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 36 010 528,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
72. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Losonc köz 12. szám 

alatti, 4986 helyrajzi számú vbvázas kitöltő fal lakóépület energia-megtakarítását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 2 366 853,- Ft teljes felújítási- ebből 2 366 853,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 788 951,- Ft állami támogatást – 788 951,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel 
program igénybevételével a lakóközösség által vállalt 788 951,-Ft pályázati önerő 
kiegészítő forrásaként. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
73. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Füredi utca 8-10. szám 

alatti, 4804/12 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását, 
korszerűsítését és a 113 914 034,- Ft teljes felújítási- ebből 112 053 489,- Ft elismerhető 
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 37 351 163,- Ft állami támogatást – 37 351 163,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 39 211 708,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
 

74. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparosított technológiával épített 
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására az önkormányzati tulajdonra 
eső 1 450 410,-Ft önerő fedezetét a 2008. évi panelfelújítások önerejére elkülönített 
céltartalék terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 
 

75.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparosított technológiával épített 
lakóépületek energiatakarékos felújítására a 17/2001. (III. 29.) számú önkormányzati 
rendelet alapján 2008. évben beérkezett és feldolgozott 73 db érvényes pályázat 
befogadásához szükséges ⅓ önkormányzati támogatás 615 732 222,- Ft fedezetét az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd 
forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program igénybevételével biztosítja. 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a 
költségvetés összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást 
megelőzően betervezi és jóváhagyja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. október 30. 

 
 
 
 
 
 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            70. oldal, összesen: 133 
 

-----18. Előterjesztés a Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesülettel létrejövő 
együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Lechner Istvánnét, a Compass Európai Ifjúsági 
Közösségért Egyesület elnökét, valamint Katona Andreát. 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Oláh Lajosné alpolgármester kezdeményezésére 
készült az előterjesztés. Folytatni kívánják azt a sorozatot, ami arról szól, hogy a lehető 
legtöbb munkába szeretnék bevonni a civil szervezeteket. Abban az esetben, ha 
együttműködési megállapodás kell ahhoz, hogy ők különböző pályázatokon részt vehessenek, 
különböző támogatásokat nyerhessenek el, akkor az együttműködési megállapodásokat meg 
fogják kötni. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
megtárgyalta és támogatta az előterjesztést. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 330   Száma: 08.09.25/18/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 14:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
203/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár MJV Önkormányzata és a 
Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület között létrejövő együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2008. szeptember 30. 
 
 
-----19. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, 9 lakóközösség élt a pályázati lehetőséggel, és 
mindegyikük pályázatát támogatásra javasolta.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok kettő elírásra hívta fel a figyelmet. Az egyik a határozati javaslatban 
van: Toldi lakótelep 14-16., ilyen nem létezik. A másik elírás az előterjesztés szöveges 
részében van, a támogatható tevékenységek köre címszó alatt, a harmadik bekezdés végén a 
mondat véleménye szerint nincs befejezve.  
 
Jurmann Béla tanácsnok felhívta elsősorban a lakóközösségek figyelmét arra, hogy a 
szigetelések és a nyílászáró-cserék javarészén már túl vannak a lakóépületek, ugyanakkor 
elengedhetetlennek tartja a gépészeti felújítások megkezdését. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 331   Száma: 08.09.25/19/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 14:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról Torma János tanácsnok 
pontosításával, valamint a bizottságok által tett módosításokkal 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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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204/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, 48-as Ifjúsági útja 
52/a szám alatti, 5637/10 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújítását, korszerűsítését és a 2.271.210,- Ft teljes felújítási- ebből 
2.102.974,- Ft elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a 
pályázatot kedvezően bírálja el és megítéli a 736.040,- Ft állami támogatást – 315.446,-
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 1.219.724,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, 48-as Ifjúsági útja 42-

44. szám alatti, 4846/5 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását 
célzó felújítását, korszerűsítését és a 3.741.215,- Ft teljes felújítási- ebből 3.741.215,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 1.309.425,- Ft állami támogatást – 561.182,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 1.870.608,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 11. szám 

alatti, 4773/42 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 1.297.710,- Ft teljes felújítási- ebből 1.297.710,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 454.198,- Ft állami támogatást – 194.656,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 648.856,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kereszt utca 1. szám 

alatti, 4804/7 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 1.877.058,- Ft teljes felújítási- ebből 1.877.058,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 656.970,- Ft állami támogatást – 281.558,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
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elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 938.530,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Nemzetőr sor 6. szám 

alatti, 4330/3 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 1.235.046,- Ft teljes felújítási- ebből 1.182.490,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 413.871,- Ft állami támogatást – 177.373,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 643.802,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Damjanich utca I/III 

szám alatti, 4430/6 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását 
célzó felújítását, korszerűsítését és a 1.515.341,- Ft teljes felújítási- ebből 1.491.664,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 522.082,- Ft állami támogatást – 223.749,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 769.510,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Toldi utca 14-16. szám 

alatti, 5419/8 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 1.248.020,- Ft teljes felújítási- ebből 1.248.020,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 436.807,- Ft állami támogatást – 187.203,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 624.010,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
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8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 71-73. szám 
alatti, 5637/22 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 7.169.459,- Ft teljes felújítási- ebből 7.144.810,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 2.500.683,- Ft állami támogatást – 1.071.721,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 3.597.055,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 25. szám 

alatti, 4773/13 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 3.918.010,- Ft teljes felújítási- ebből 3.918.010,- Ft 
elismerhető költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 1.371.303,- Ft állami támogatást – 587.701,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. évi panelfelújítások önerejére 
elkülönített céltartalék előirányzat terhére a lakóközösség által vállalt 1.959.006,-Ft 
pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. szeptember 30. 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester által az ÖKO Program 
keretében 9 db pályázat vonatkozásában a 73/2008. (IV. 24.) számú önkormányzati 
határozat alapján átruházott hatáskörben hozott támogatási döntéseket utólagosan 
jóváhagyta. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2008. szeptember 25. 

 
 
 

-----20. Előterjesztés a SÁVHZ LFP-2008-LA-2 pályázat keretén belül történő 
energiatakarékos felújításának támogatási igényéről szóló pályázat beadásához 

szükséges közgyűlési határozat meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a négyéves várospolitikai 
programban jelezték, hogy el fogják kezdeni a Sávház felújítását. Ugyanezt megerősítették a 
költségvetés elfogadásakor. Mintegy 500 millió forint értéket képviselő beruházást kívánnak a 
Sávházban végrehajtani, amely 330 lakást foglal magába és 100 %-ban önkormányzati 
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tulajdonú. A Sávház felújításának ez az első üteme lenne. A második ütem nemcsak a 
Sávházra vonatkozik, hanem a Sávházra és környékére. Ennek feltétele, hogy az Európai Unió 
támogassa és fogadja el 2009-2010-ben kiírt város-rehabilitációs pályázatukat. 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 

-----Kérdések----- 
 

Jurmann Béla tanácsnok azt kérdezte, elkészült-e már a pályázati anyag? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, szeptember 30. a határidő. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a lakóközösségek nevében kollégáinak munkáját, 
akik részt vettek a pályázati anyagok előkészítésében. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 332   Száma: 08.09.25/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 14:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
205/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Sávház energia-megtakarítást 
eredményező felújítására vonatkozó pályázat befogadásához szükséges közgyűlési határozat 
meghozataláról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy az LFP-2008-LA-2 kódszámú, „Az iparosított 
technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása” című pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Sávház felújítására.  
 
A pályázat megvalósítási helye: 7400 Kaposvár, 4773/29 hrsz. 
A tervezett felújítás teljes költsége: 503.000.000.- Ft. 
A felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 495.000.000.- Ft. 
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Az önkormányzati saját erő: 338.000.000.- Ft. 
A kért állami támogatás összege: 165.000.000.- Ft 
 
Az Önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges 338.000.- e Ft saját erőt az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lekötött 9 milliárd Ft-os 
hitelkereten belül a Panel Plusz Hitelprogram igénybevételével biztosítja, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Bajzik Imre igazgató 
                              Molnár György igazgató 
Határidő:               2008. szeptember 30. (a pályázat benyújtására) 
 
 
Szita Károly polgármester megkérte Bajzik Imre igazgatót, hogy a szünetben adjon választ 
Kovács József tanácsnok által -  az előző napirend kapcsán - feltett kérdésére. 
 

 
 

-----21. Előterjesztés az Országzászló újjáépítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Lóránd képviselő nem javasolta a mű újjáépítését, mert egy trianoni emlékmű 
felállításáról már döntött a Képviselőtestület. Főleg akkor nem kell újabb ilyen alkotás, 
amikor mást sem lehet hallani, mint hogy nincs pénz. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint a trianoni emlékmű és az Országzászló nem 
ugyanazt jelenti, mert ez egy kordokumentum, ami tükrözi az 1938-as magyarországi 
állapotokat. Az Országzászló nemcsak Trianonról szól, hanem a nemzeti érzés 
megerősítéséről. Javasolta, amennyiben helyreállítják az Országzászlót, akkor célszerű lenne 
azon az akkori feliratokat és a mostani üzenetet is feltüntetni.  
 
Kováts Imre képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésből két lényeges dolog 
kimaradt: Békéscsaba Közgyűlése 2005. végén azzal a felhívással fordult az ország 
valamennyi önkormányzatához, hogy településükön lévő I. világháborús emlékműnél 
Trianoni emléktáblát helyezzenek el. A Közgyűlés az eredeti szándék szerint csatlakozott a 
felhíváshoz és Trianoni emléktáblát helyeztek volna el a Rákóczi téren lévő, az I. világháború 
emlékére állított szobor talapzata elé. A Közgyűlés azonban nem elégedett meg a 360 ezer 
forintba kerülő emléktáblával, hanem úgy döntött, emlékművet állíttat Trianonnak, amit ő 
maga is támogatott. A lexikon szerint az Országzászló a „köztéren magas rúdra felhúzott, a 
nemzet identitását és egységét jelképező nemzeti lobogó.” Az előterjesztés azonban nem erről 
szól. Javasolta, kérdezzék meg a kaposváriakat arról, hogy a Trianonra történő 
megemlékezést kifejező emlékmű állításán túl, hajlandók-e közel 25 millió forintot áldozni a 
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két világháború közötti revizionista, irredenta eszméket idéző emlékmű újjáépítésére. 
Javasolta, hogy a kaposváriak – elődeikhez hasonlóan – közadakozás formájában csekken 
történő megfizetésével fejezzék ki az egyetértésüket. A Képviselőtestület tegye minden 
kaposvári, minden magyar ember számára nyilvánvalóvá szándékát, ezért a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság javaslatát azzal egészítette ki, hogy a „Csonka 
Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország” szöveg is szerepeljen az 
újjáépített emlékművön.  
 
Zsoldos Róbert képviselő szerint ez nem trianoni emlékmű lenne és a tervek szerint nem is 
azokkal az idézetekkel szerepelne, mint ahogy felállították ezt az Országzászlót 1938-ban. A 
problémát abban látta, hogy nem ugyanazt jelképezné, mint az 1938-as zászló, viszont 
ugyanazok a motívumok szerepelnének benn. El kellene dönteni, hogy miről is van szó, 
tianoni emlékműről vagy egy olyan Országzászlóról, ami a magyarság összefogását akarja 
megtestesíteni. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, többen annak örülnének a legjobban, ha nem kellene 
Trianoni emlékművet felállítani. Szerinte indokolt az emlékmű létrehozása, mert fontos 
üzenet lehet az utókornak, hogy miképpen gondolkodtak 2008-ban a múltról. Támogatta dr. 
Szép Tamás tanácsnok javaslatát. 
 
Kováts Imre képviselő megjegyezte, a történészeket hívta segítségül ahhoz, hogy megértse 
mi az Országzászló.  
 
Pintér Lóránd képviselő szerint, miután minden képviselőtársa elmondta, hogy ez az 
emlékmű  nem kapcsolódik közvetlenül Trianonhoz, majd az utolsó mondatban minden 
alkalommal visszatértek Trianonhoz. Továbbra is fenntartotta azon álláspontját, hogy ez a 
Trianon toposz a mai magyar jobboldal számára egy sérelmi toposz. 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint Trianon Magyarország történetében nem fájó 
pont, nem toposz, hanem katasztrófa és tragédia.  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok megjegyezte, hogy a szégyenteljes Trianoni szerződéssel 
sokkal többet veszítettek, mint a 20 millió forint, amibe az emlékmű kerül. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, támogatja dr. Szép Tamás tanácsnok és 
Kováts Imre képviselő javaslatát, ami a feliratra vonatkozott. Támogatta azt a módosító 
indítványt is, hogy hirdessenek közadakozást. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 333   Száma: 08.09.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Szép Tamás tanácsnok módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 74.07 71.43 
Nem 2 7.41 7.14 
Tartózkodik 5 18.52 17.86 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 334   Száma: 08.09.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület arról a javaslatról, hogy közadakozást hirdessenek az emlékmű 
költségeihez való hozzájáruláshoz az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 1 3.57 3.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 335   Száma: 08.09.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 70.37 67.86 
Nem 2 7.41 7.14 
Tartózkodik 6 22.22 21.43 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
206/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az 1938-ban felállított 
országzászló újjáépítését és úgy határozott, hogy annak eredeti helyén, a Színház park 
észak-nyugati oldalán történő felállítását – az eredeti formában, a régi és új 
feliratokkal - támogatja, az erre vonatkozó terveket elkészítteti. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2008. szeptember 30. (tervekre ajánlatkérési felhívás kiírása) 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az országzászló rekonstrukció során úgy 
határozott, hogy a Színház park észak-nyugati sarkában lévő „Nő hárfával” című 
szobrának elhelyezésére más helyszínt jelöl ki. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Hartner Rudolf Városgondnokság vezetője 
   Ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:  2008. november 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az országzászló újjáépítésének előkészítési 

feladatait a 2008. évi költségvetési rendeletben köztéri műalkotások elhelyezésének 
előkészítésére elkülönített keret terhére finanszírozza, míg az emlékmű felállításának 
pénzügyi fedezetéről az elkészült tervek és költségbecslés ismeretében a 2009. évi 
költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. január 30. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az emlékmű 

felállításának költségeihez történő hozzájárulás érdekében Kaposvár város polgárai 
körében közadakozást hirdet.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2008. október 31. 

 
 
 
-----22. A testület a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester bejelentette, hogy októberben rendkívüli közgyűlést fog 
összehívni és a napirendek között fog szerepelni a Gazdaságfejlesztési Kft. tartalommal való 
megtöltése. 

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő megkérdezte a Polgármestertől, hogy lát-e esélyt arra, hogy a 
Gazdaságfejlesztési Kft., - aminek Városfejlesztő Kft. lesz a neve - a projektekkel 
mellszélességgel foglalkozzon azzal a kapoccsal, ami a hivatali tudásanyagot is és az ahhoz 
kapcsolódó anyagi elismerést is magába foglalja? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a Városfejlesztési Társaság törvényi 
kötelem miatt a belvárosi rehabilitációs projektet fogja kezelni.  Ezen túlmenően lesznek 
olyan programok, beruházások, amelyekkel a Képviselőtestület meg fogja bízni a 
Városfejlesztő Társaságot, de lesznek olyanok is, amit a hivatal elkezdett és a hivatal fog 
befejezni. Most vizsgálják annak a lehetőségét, hogy például a panelpályázatoknál is jobb 
pozíciót tudjanak elérni, ha ezeknek a pályáztatását, lebonyolítását is a Gazdaságfejlesztési 
Kft. végzi. 
 

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

Szavazás eredménye 
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#: 336   Száma: 08.09.25/22/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a társaság alapító okiratának alábbiak 
szerinti módosításához hozzájárul:  
 
1. A társaság neve: Kaposvári Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 
    A társaság rövidített neve: Kaposvári Városfejlesztési Kft 
 
2. A társaság tevékenységi körei: 

18.12  Nyomás (kivéve: napilap) 
18.13  Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.14  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
18.20  Egyéb sokszorosítás 
41.10  Épületépítési projekt szervezése 
41.20  Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11  Út, autópálya építése 
42.12  Vasút építése 
42.13  Híd, alagút építése 
42.21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.22  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
42.91  Vízi létesítmény építése 
42.99  Egyéb m.n.s. építés 
43.11  Bontás 
43.12  Építési terület előkészítése 
43.13  Talajmintavétel, próbafúrás 
43.21  Villanyszerelés 
43.22  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29  Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31  Vakolás 
43.32  Épületasztalos-szerkezet szerelése 
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43.33  Padló-, falburkolás 
43.34  Festés, üvegezés 
43.39  Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91  Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.99  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
58.12  Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység 
63.11  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
63.12  Világháló-portál szolgáltatás 
63.99   M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.31  Ingatlanügynöki tevékenység 
68.32  Ingatlankezelés 
69.10  Jogi tevékenység 
69.20  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
70.10  Üzletvezetés 
70.21   PR, kommunikáció 
70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység) 
71.11  Építészmérnöki tevékenység 
71.12  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
73.11   Reklámügynöki tevékenység 
73.12  Médiareklám 
73.20  Piac-, közvélemény-kutatás 
74.30  Fordítás, tolmácsolás 
74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.40  Immateriális javak kölcsönzése 
82.11  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.20  Telefoninformáció 
82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 85.59  M.n.s. egyéb oktatás 
 85.60  Oktatást kiegészítő tevékenység 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
    dr. Buzsáki Judit ügyvezető 
 Határidő:   2008. október 31. 
 
 
 

-----23. Előterjesztés szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 337   Száma: 08.09.25/23/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2008. (IX. 25.) 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 
                          Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
          Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                     Molnár György igazgató 
          Határidő:   2008 október 15. 
 
 
 

-----24. Előterjesztés a 2008/2009. tanév előkészítésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

-----Kérdések----- 
 

Paksi Lajos képviselő megkérdezte, mit kezdenek majd azzal a helyzettel, ha három-négy 
osztály a törvényes maximum felett lesz? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, az iskolaigazgatók ezzel a  
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helyzettel nem tudnak mit kezdeni. Kiemelte, ez azért nem egy általános probléma. Ha átlépik 
jelentősebb mértékben a törvényes határt, akkor meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy 
hogyan lehet akár intézményen belül átcsoportosítani, vagy az osztályt két tanulócsoportra 
bontani, az oktatás törvényes feltételeit biztosítani. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Dr. Giber Vilmos tanácsnok példaként említette, hogy augusztus 25-e után a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában, jóval az osztály lezárása után 11 szülő jelent meg. Elsődlegesen a szülők 
felelősségét kellene megvizsgálni. 
 
Paksi Lajos képviselő szerint ennek a problémának a kezelésében első helyen az óvodák 
felelőssége áll. Javasolta az előterjesztés elfogadását, a benne lévő esetleges törvényi 
kifogások ellenére is. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, annyi változás történt, hogy eddig a 
gyermeket a szülőnek nem volt kötelessége elvinni képességvizsgálatra, most viszont már 
kötelező. A problémát úgy tudják kezelni, hogy bontást végeznek.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 338   Száma: 08.09.25/24/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:34  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
209/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Bartók Béla Úti Tagiskolájában  a 135/2007.(VI.7.) önkormányzati 
határozat 16. pontban jóváhagyott  önkormányzati kedvezményből heti 26 órát elvon 
2008.09.01-től, melynek költségvetési vonzata 2008. évben 911 e Ft, 2009. évben  1 
139 e Ft megtakarítás. 
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Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   

   Molnár György igazgató 
      Jakó Zoltán igazgató 

Határidő:     2008. szeptember 30. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Gárdonyi Géza  
Általános Iskola Bartók Béla Úti Tagiskolájába egy napközis csoportot zárol 1 
pedagógus álláshely megszüntetésével 2008.09.01-től, melynek költségvetési vonzata  
2008. évben –550 e Ft, (szem.jut:-412 200 Ft, járulék: -131 904 Ft, eü: -5 850 Ft)    
2009.  évben –1 831 e Ft (szem.jut:1 373 870 Ft, járulék: -439 628 Ft, eü: -17 550 Ft) 
megtakarítást jelent. 

 
            Felelős:              Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                            Molnár György igazgató 
                                       Jakó Zoltán igazgató 
            Határidő:     2008. szeptember 30. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a terápiás feladatok 
ellátására a Kinizsi Ltp-i Általános Iskolának a 2008/2009-es tanévre, 2008.09.01-től, 
heti 10 órát biztosít, melynek pénzügyi kihatása 2008. évben  359 e Ft (személyi 
juttatás: 271 840 Ft, járulék 89 989 Ft), 2009. évben 449  e Ft (személyi juttatás: 339 
800 Ft, járulék 108 736 Ft) többletkiadás.  

 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   

   Molnár György igazgató 
   Medgyesi Irén igazgató 

Határidő:     2008. szeptember 30. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a terápiás feladatok 
ellátására a Gárdonyi Géza Általános Iskolának a 2008/2009-es tanévre, 2008.09.01-
től heti 10 órát biztosít, melynek pénzügyi kihatása 2008. évben  359 e Ft (személyi 
juttatás: 272 000 Ft, járulék 87 040 Ft), 2009. évben 449  e Ft (személyi juttatás: 340 
000 Ft, járulék 108 800 Ft) többletkiadás.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   

   Molnár György igazgató 
   Jakó Zoltán igazgató 

Határidő:     2008. szeptember 30. 
 
 
 
-----25. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési 

tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Paksi Lajos képviselő kezelhetetlennek tartotta a 200 oldalas anyagot.  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy az adatok és a tények pontosításával 
megszavazhatják a képviselők az előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 339   Száma: 08.09.25/25/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
210/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Kaposvári Kistérség 
módosított Közoktatási Intézkedési Tervét. 
     
          Felelős:   Szita Károly polgármester  
          Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
          Határidő:   azonnal 
 
 
 

-----26. Előterjesztés az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága 
2.276.000,-Ft-os támogatásának felhasználásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 340   Száma: 08.09.25/26/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:40  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
211/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati Minisztérium Sport 
Szakállamtitkársága 2.276.000.- Ft-os támogatását az alábbiak szerint használja fel azzal, 
hogy a támogatás 2009. évi 1.138.000.-Ft összegű ütemét 2008. évben az intézmények 
részére megelőlegezi: 

 
1. Kaposvári Diákjátékok - általános és középiskolás tanulók 18-20db 

szabadidős sporteseményének rendezésére, díjazására 
Rendező: Városi Sportiskola        596.000.- 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

          Molnár György igazgató 
          Retter Tamás igazgató 

Határidő:   2008. október 31. 
 

2. Városi diákolimpiai versenyek díjazására, valamint 
a 2007/2008. tanév diákolimpiai bajnokai, az év diáksportolója, 
a 2008. év gyermek, serdülő, ifjúsági magyar bajnokok díjazására 
Városi Sportiskola részére       650.000.- 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

          Molnár György igazgató 
          Retter Tamás igazgató 

Határidő:   2008. október 31. 
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3. IX. Látványsport Fesztivál -oktatási intézmények, szabadidős 
sportegyesületek bemutatója (16-18 csapat) 
sporteszközökre, felszerelésekre, díjazásra, rendezésre 
Rendező: Városi Sportcsarnok       600.000.- 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

          Molnár György igazgató 
          Dér Tamás igazgató 

Határidő:   2008. október 31. 
 
4. XI. Kapos Kupa Középiskolás Nagypályás Labdarúgó Torna 

rendezés, díjazás költségeire 
Rendező: Építő- és Faipari Szakképző Iskola és Kollégium   430.000.- 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

          Molnár György igazgató 
          Ponikfor Zoltán igazgató 

Határidő:   2008. október 31. 
 
 
 

-----27. Előterjesztés a Kaposvár, Kinizsi lakótelepen lévő edzőcsarnok hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy olyan hírek láttak 
napvilágot, hogy a Dózsa edzőcsarnoknak a sorsa bizonytalan. A csarnok állami tulajdonban, 
rendőrségi kezelésben lévő ingatlan Kollégái a Jegyzővel közösen most mérik fel azt, hogy 
amennyiben a tulajdonos állam úgy dönt, hogy a Dózsa edzőcsarnokot nem kívánja 
működtetni – reméli, hogy ez nem fog bekövetkezni - , akkor az önkormányzat milyen 
lehetőséget tud biztosítani nemcsak a bokszolóknak, hanem a különböző sportok 
képviselőinek. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 

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

 
----Hozzászólások----- 

 
Paksi Lajos képviselő az előterjesztés „gerincét” támogatta, de a fenntartással kapcsolatos 
gondnoki, takarítási, karbantartási feladatok megoldását, amit az előterjesztés tartalmaz, nem 
értette. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok a célt jónak tartotta. Véleménye szerint a Sportcsarnok kezelésébe 
kellene adni a működtetést, de ennek az anyagi, illetve személyi vonzatát felül kellene 
vizsgálni. 
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Kováts Imre képviselő egyetértett Csutor Ferenc tanácsnok által elmondottakkal. Nem 
tartotta szerencsésnek, hogy három szervezetet arra „kényszerítenek”, hogy egyezzenek meg a 
működtetésben.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Egyetértett Kováts Imre 
képviselővel abban, nem tudni, hogy jó szervezetnek adta-e akkor ennek a csarnoknak a 
használatát a város képviselőtestülete. Továbbra is az a szándék, hogy  sportcélú hasznosítási 
formáját kell megkeresni. A konstrukció nem teljesen tiszta, melynek az az oka, hogy a 
judósokat időközben a Sportiskolához tették. A sportiskolai finanszírozás keretén belül a 
szakosztály működése más erőforrást igényel a sportágban résztvevők részéről és a szülők 
részéről is. Elfogadta, úgy tisztítsák le ezt az előterjesztést, hogy teremtsék meg annak a 
lehetőségét, hogy a szakosztálytól nemcsak tagdíjat, hanem hozzájárulást is kell kérni ahhoz, 
hogy ezt a helyiséget ne csak használják, a költségeihez is járuljanak hozzá a Sportcsarnok 
gondozásába kerüljön például felvételre a takarítás. Arról nem szeretne lemondani, hogy a 
másik oldal ne járuljon hozzá ezeknek a céloknak a finanszírozásához. Ezt az elvi álláspontot 
tette fel szavazásra. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 341   Száma: 08.09.25/27/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészített 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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
212/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
  1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár, Kinizsi lakótelepen 
lévő edzőcsarnok hasznosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy  
  a Kaposvár, Kinizsi lakótelepen lévő volt „asztalitenisz csarnokot” - a Sportcsarnok 
használatába adja, és törzsvagyonába helyezi. A létesítményt a Sportiskola Cselgáncs 
Szakosztálya és a Nehézatlétikai SE részére kívánja biztosítani.  
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Felelős:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter  igazgató 

  Dér Tamás igazgató 
                     Stickel Péter igazgató 
Határidő:         2008. október 20.  

 
2. A Kaposvári Nehézatlétikai Sportegyesülettel 2008. augusztus 1-vel létrejött bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő felbontásához a Közgyűlés hozzájárul, és a 
teljesített befizetéseket az Önkormányzat az Egyesület részére visszautalja 

 
Felelős:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter  igazgató 
Határidő:         2008. október 20.  

 
3. A csarnok használatbavételéhez szükséges legfontosabb munkák (külső hőszigetelés, 

hidegburkolás, fűtés- és vízszerelés, tetőjavítás és csatornacsere, előtetőkészítés, tűz- 
és érintésvédelem, villanyszerelés) elvégzésével a testület a Sportcsarnokot bízza meg, 
és az intézmény részére az ehhez szükséges 5.633.000 Ft keretösszeget elszámolási 
kötelezettséggel biztosítja.  

 
Felelős:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

  Dér Tamás igazgató 
                      Stickel Péter igazgató 
Határidő:          2008. november 20.  

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a csarnok közüzemi költségeinek pénzügyi 

fedezetét maximum évi 2.300.000 Ft-os keretig a költségvetésben biztosítja a 
Sportcsarnok részére. 2008. évben időarányosan e célra 600.000 Ft kerül biztosításra. 
A 2.300.000 Ft-ot meghaladó közüzemi költségek és a biztonságos üzemeltetéshez 
szükséges egyéb költségek (takarítás, gondnoki feladatok, vagyonvédelem, 
karbantartás) a csarnokot használó Nehézatlétikai Sportegyesületet terheli, melynek 
fedezetét a Sportcsarnok részére biztosítaniuk kell. A csarnok használatának és 
üzemeltetésének feltételeit a Sportcsarnok, a Sportiskola és a Kaposvári Nehézatlétikai 
SE egy háromoldalú szerződésben köteles rögzíteni.  

 
Felelős:          Dér Tamás igazgató  

  Retter Tamás igazgató 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 Molnár György igazgató 
Határidő:          2008. november 20.  

 
 

-----28. Előterjesztés iskolabusz szolgáltatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a kaposvári iskolákba bejáró tanulókat is 
szállítaná az iskolabusz? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, kifejezetten azokat a gyerekeket 
szállítanák, akik vidékről járnak Kaposvárra iskolába. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő szerint kijelenteni azt, hogy Kaposvár ehhez többletforrást nem 
biztosít, abszurd dolog. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, erre kiegészítő normatívát 
kapnak és ezzel együtt működtetni kell a rendszert. A város nem kéri el az állami normatíva 
és az önkormányzati kiegészítés közötti 100 %-os különbséget a Kaposvárra bejáró 
gyermekektől. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiemelte, akikkel szerződéses viszonyban vannak, azok a 
Közgyűlés által meghatározott összeget pontosan megfizetik az önkormányzatnak. A társulási 
megállapodás kiegészítésre azért van szükség, mert ezáltal pótlólagos támogatást kapnak, 
amelyből szerződhetnek a VOLÁN-nal, hogy iskolabuszt működtessen. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 342   Száma: 08.09.25/28/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 15:53  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
213/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
módosított társulási szerződés aláírására. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2008. október 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

iskolabusz szolgáltatásra vonatkozó szerződést a szolgáltatóval a társulási szerződésben 
meghatározottak szerint megkösse. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. október 1. 

 
 
 
-----29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és 

Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták és támogatták az előterjesztést. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy délután kettő órakor értesült telefonon arról, hogy Boroszki 
Tímea osztályvezető megtiltotta a cigány szakértőknek, hogy ezt az anyagot aláírják. Egy 
feltétellel engedélyezte csak számukra, ha bezárják a Pécsi Utcai Általános Iskolát, mert 
megítélésük szerint ez az intézmény egy szegregált iskola. Azzal a kéréssel fordult 
munkatársaihoz, hogy gyorsíttassák fel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által tett 
kezdeményezést, a cigány emberek is foglaljanak állást abban, hogy melyik iskolába akarják 
járatni a gyermekeiket és kiállnak a Pécsi Utcai Általános Iskola mellett. Az iskolát nem 
fogják bezárni és bejelentette, amennyiben fenntartják azt az álláspontjukat, hogy a Pécsi 
Utcai Általános Iskola szegregált intézmény és ezért Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának be kell zárnia, bíróságon fogják megtámadni. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, amennyiben a Képviselőtestület elfogadja az 
előterjesztést, akkor előfordulhat, hogy lesz olyan szakértő, aki azt mondja, hogy ez így nincs 
rendben Kaposváron, és emiatt hátrányba kerülnek pályázatokon? Amennyiben vitás helyzetet 
eredményez a terv, akkor milyen jogorvoslati lehetőségek vannak? 

 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, a szakértők elfogadták és tőlük kapták a 
hírt, hogy a minisztériumi osztályvezető szólt nekik, hogy nem írhatják alá szakértőként az 
anyagot csak abban az esetben, ha Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése állást foglal 
abban, hogy a Pécsi Utcai Általános Iskola szegregált iskola, ezért gondoskodik annak a 
bezárásáról. Amennyiben a minisztérium nem engedélyezi ennek az anyagnak ilyen formában 
való elfogadását, akkor több pályázattól eleshet a város.  
Bírósági úton fogják megtámadni a döntést. November 30-ig van idő arra, hogy a 
minisztériumot jobb belátásra bírják. Amennyiben ez nem sikerül, akkor meg fogják találni 
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azokat az eszközöket, ami alapján emiatt, hogy általuk nincs jóváhagyva és nincs leszignálva 
az Esélyegyenlőségi Terv indulhassanak a TÁMOP pályázaton. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Paksi Lajos képviselő szerint nem értelmes dolog politikai zavarkeltésre felhasználni egy 
ilyen intézményt. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte Paksi Lajos képviselő hozzászólását. 
Kihangsúlyozta, hogy etnikai oktatást végző iskola a Pécsi Utcai Általános Iskola. 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, ha jól emlékszik, akkor Hódmezővásárhelynek volt még 
ilyen jellegű esete. Nekik nem sikerült a bíróság előtt nyerniük. Kiemelte, a frakció minden 
olyan városi kezdeményezést támogat, ami abba az irányba halad, hogy Kaposvárt ne érje 
semmilyen hátrány.  
 
Dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, ez ügyben őt is megkereste egy hölgy és segítséget 
kért ahhoz, hogy zárják be az iskolát. Ezt a kérést komolytalannak tartotta és kérte a hölgyet, 
menjen el az iskolába, és ott kérdezze meg a szülőktől, hogy el akarják-e vinni a gyerekeket a 
város másik iskolájába. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, nem osztja azt a véleményt, hogy 
ameddig tudnak, tartsanak ki az álláspontjuk mellett.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 343   Száma: 08.09.25/29/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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214/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a szakértők által előírt formai és 
tartalmi módosításokkal elfogadta Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzés és Intézkedési Tervét. 
 
          Felelős:   Szita Károly polgármester  
          Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
          Határidő:   2008. szeptember 26. 
 
 
 
-----30. Előterjesztés a Kapos Hotel városrehabilitációs projektjének keretében történő 

átépítésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, úgy tűnik, megoldódik egy 
olyan jelentős beruházás, amely a város fejlődésének, elsősorban turisztikai fejlődésének már 
a gátját jelentette, mivel nem volt minőségi szállásférőhely Kaposváron. Már azon kezdtek el 
dolgozni a Polgármesteri Hivatalon belül, hogy amennyiben a jelenleg háromcsillaggal 
rendelkező Kapos Hotel nem fogja tudni négycsillagosra átminősíttetni önmagát egy felújítást 
követően, akkor a város fog szállodát építeni. Úgy tűnik, hogy erre nem lesz szükség. A 
legutóbbi Regionális Területfejlesztési Tanács a kiemelt programok között támogatta a Kapos 
Hotel átalakítását és felújítását, amely 600 millió forintos támogatást jelent a hotelnek. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az 
általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megjegyezte, hogy a Fejlesztési Tanács tagjai titoktartási 
nyilatkozatot írtak alá, így hivatalosan nem lehet nyilatkozni arról, hogy a fejlesztési tanács 
zárt ülésen hogyan döntött, tehát a zárt ülési döntés a nyilvánosság számára még nem 
megismerhető. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, minden egyes zárt ülésnél a 
zárt ülés tartalma titkos, de az eredménye nyilvános. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 344   Száma: 08.09.25/30/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
215/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad 
az ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft által 10-1204/H2/2007 tervszámon 
készített engedélyezési tervdokumentációjában tervezettek szerint a Kossuth tér területén (1 
hrsz-on), az Ady E. utcai (281/3. hrsz), valamint a Zárda utcai (307 hrsz) ingatlanokon 
kialakítandó pillérek elhelyezéséhez, a Kapos Hotel tervezett átépítése érdekében. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2008. szeptember 30.  
 
 
 
-----31. Előterjesztés turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet felállításának 

első üteméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
 

-----Kérdések----- 
 

Csutor Ferenc tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a mai nappal lejár a regisztrációval 
kapcsolatos határidő. 
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----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok jónak tartotta azt az alapvető elgondolást, hogy Kaposvár a 
térségével együtt tud olyan attrakciókat kialakítani, - nyilván a város önmagában is - és sokkal 
tartalmasabb lehet a turisztikai attrakciófejlesztés, ha ezt együtt végzik, együttműködés 
keretében.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 345   Száma: 08.09.25/31/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
216/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP/2008/2.1.3.B 
kódszámú felhívásra a kaposvári TDM szervezet regisztrációját célzó pályázatot vezető 
partnerként benyújtja, továbbá részt vesz a leendő TDM szervezet működtetését végző 
egyesület megalakításában. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2009. március 31. 
 

-----32. Előterjesztés az 5768 hrsz-ú és az 5894/8 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok 
tulajdonba adási kérelméhez kapcsolódó 83/2008.(IV.24.) önkormányzati határozat 

hatályon kívül helyezéséről 
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.----- 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 346   Száma: 08.09.25/32/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
217/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 83/2008. (IV.24.) 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2008. október 31. 
 
2., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
 
a., a kaposvári 5768 hrsz-ú ingatlan 2/4-dének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményezi.  
 
b., A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.  
 
c., Az 5768 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat út céljára kívánja tulajdonba venni a többször 
módosított 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott Kaposvár Építési 
Szabályzata és Szabályozási Terve alapján.  
 
d., Az Önkormányzat vállalja az ingatlan tulajdonba vétele érdekében felmerülő költségek 
megtérítését (adásvételi szerződés, műveléság megváltoztatásának, telekalakítási 
munkarészek elkészítésének költsége, stb.) 
  
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2008. október 31. 
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3., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
 
a., 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 5894/8 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat önként vállalt feladatai körében 
foglalkoztatási célkitűzései megvalósítása érdekében iparterület céljára, munkahelyteremtés 
bővítésére kívánja tulajdonba venni a 39/2007. (X.8.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vállalkozás fejlesztés és befektetés támogató 
programjáról szóló rendelete alapján.  
 
d., Az Önkormányzat vállalja, az ingatlan tulajdonba vétele érdekében felmerülő költségek 
megtérítését (adásvételi szerződés, műveléság megváltoztatásának, telekalakítási 
munkarészek elkészítésének költsége, stb.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2008. október 31. 
 
 
 

-----33. Előterjesztés a Fenstherm Kft. geépítési határidő módosítási kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

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

#: 347   Száma: 08.09.25/33/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 89.29 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 10.71 10.71 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
2182008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat és a 
Fenstherm Kft. között létrejött telekalakítással vegyes adásvételi szerződésben rögzített 
beépítési határidőt 2008. augusztus 31-ről 2009. december 31-re módosítja a szerződés I/3., és 
II/11.d. pontja vonatkozásában.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2008. szeptember 30. a szerződés módosítása 
 
 
 
-----34. Előterjesztés a Kaposvár, Jutai u. 24. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester az alábbi határozati javaslat kiegészítést tette: Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Jutai u. 24. sz. alatt lévő 365 m2 
alapterületű helyiségcsoportot, valamint a jelenlegi óvoda használatában álló 139 m2 konyha 
helyiségből 74,4 m2 területet pályázat és bérleti díjfizetés nélkül a Borostyánvirág Alapítvány 
részére 2008. szeptember 1-től 15 éves időtartamra használatba adja a jelenlegi bérlő 
hozzájárulása esetén. 
A 74,4 m2-es terület ellentételezéséül az Alapítvány 2010. december 31-ig a visszamaradó 
konyha területből 100 adagos melegítő konyhát alakít ki.  
Elmondta, hogy a bizottságok által tett módosító javaslatokat is tartalmazza a javaslat. 
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-----Kérdések----- 
 
Torma János tanácsnok megkérdezte, hogy a pályázó beadta-e már a pályázatát? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, a pályázat beadásra került azzal, 
hogy a közgyűlési döntést a pályázatához fogja csatolni. 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 348   Száma: 08.09.25/34/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
219/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Jutai u. 24. sz. 
alatt lévő 365 m2 alapterületű helyiségcsoportot, valamint a jelenlegi óvoda használatában 
álló 139 m2 konyha helyiségből 74,4 m2 területet pályázat és bérleti díjfizetés nélkül a 
Borostyánvirág Alapítvány részére 2008. szeptember 1-től 15 éves időtartamra használatba 
adja a jelenlegi bérlő hozzájárulása esetén. 
A 74,4 m2-es terület ellentételezéséül az Alapítvány 2010. december 31-ig a visszamaradó 
konyha területből 100 adagos melegítő konyhát alakít ki. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2008. szeptember 30. (használati szerződés megkötése) 

  2010. december 31. (a konyha kialakítására) 
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-----35. Előterjesztés a Kaposvár, Maros utcai adásvételi és területfejlesztési szerződés 
határidő módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 349   Száma: 08.09.25/35/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 85.71 85.71 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 14.29 14.29 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
220/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 169/2007.(VI.7.) 
önkormányzati határozatban szereplő, a vételár részét képező beruházás megvalósításának 
határidejét 2010. december 31-re módosítja.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2008. október 30. (szerződésmódosítás) 
 
 
 

-----36. Előterjesztés a Kaposvár, Kaposváry György utcában lévő Mercedes szalon 
melletti út és parkoló építési határidő módosítási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 350   Száma: 08.09.25/36/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
221/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a Kaposváry György utcában lévő 
önkormányzati tulajdonú 9073/2 hrsz-ú parkoló valamint a 9073/1 hrsz-ú út területén 
végzendő beruházás határidejét 2008. december 20. napjáig meghosszabbítja azzal a 
kikötéssel, amennyiben az Autocenter C Zrt. határidőre nem végzi el a munkákat, úgy 
1.000.000.- Ft kötbér terheli, melyről önkormányzatunk részére feltétel nélküli bankgaranciát 
helyez letétbe.   
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Bajzik Imre igazgató 
Határidő: 2007. december 31. 
 
 
 
-----37. Előterjesztés a Center Invest Kapvar Kft-vel kötött megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő szóvá tette, hogy azon városlakóknak, akikkel beszélt az a 
véleménye, hogy az utókor a városfejlesztés elrettentő példájaként fogja említeni ezt a 
belvárosban épülő betonmonstrumot.  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy az ilyen jellegű építményeket Németországban is 
a belvárosba építik.  

Szavazás eredménye 
 

#: 351   Száma: 08.09.25/37/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
222/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta a Center Invest Kapvar Kft-vel 
kötött megállapodások módosításáról  szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Közgyűlés 2009. június 30-ra módosítja a Center Invest International Kft-vel és a BITT 
Kft-vel 2006. április 11-én kötött háromoldalú megállapodásban és a Center Invest 
International Kft-vel 2006. július 11-én kötött keretmegállapodásban rögzített, a vételár részét 
képező beruházás határidejét.  

 
A beruházás garanciájaként a Center Invest Kapvar Kft-nek 2009. július 30-ig szóló 80.040 
eFt értékű bankgaranciát kell átadni az Önkormányzat részére.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2008. október 15.  
 
 

-----38. Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti szükséglakás 
hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            104. oldal, összesen: 133 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 352   Száma: 08.09.25/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
223/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. 
sz. alatti, 12 m2 területű szükséglakást a bérlakásállományból kiveszi, törzsvagyonába helyezi 
és a Városgondnokság használatába adja raktározás céljára. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2008. október 10. (határozat közlésére) 
 
 
 

-----39. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 15. számú lakóingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és az általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Kováts Imre képviselő sérelmezte, hogy a Bárczi G. Általános Iskola akadálymentesítésére 
nincs pénz, ugyanakkor a csomópontban szökőkút építésére, van.  Ezért nem szavazza meg az 
előterjesztést. 
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Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, a Bárczi G. Iskola 
akadálymentesítésére is van pénz. A pályázatot ugyan elutasították, de ez nem jelenti azt, 
hogy ez az iskola nem lesz akadálymentesítve. A pályázatot újra be fogják adni és ha akkor 
sem nyernek, saját erőből fogják elkészíteni az akadálymentesítést.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 353   Száma: 08.09.25/39/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 16:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
224/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Center Invest részére 
értékesíti a Kaposvár, Ady E. u. 15. számú társasházban lévő alábbi hrsz-ú albetéteit 
mindösszesen 25.507.500,-Ft értékben:  

- 111/1/A/6. hrsz., 
- 111/1/B/1. hrsz., 
- 111/1/C/1. hrsz., 
- 111/1/B/2. hrsz., 
- 111/1/B/3. hrsz., 
- 111/1/A/10. hrsz-ú raktár. 

A vételárat a Center Invest Kapvar Kft a Noszlopy G. – Achim A. utcai teljes értékű 
közlekedési csomópontban szökőkút és térburkolatok építésével ellentételezi. 
 
Felelős:                          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:              Sárdi Péter igazgató 
                                       Molnár György igazgató 
                                       Bajzik Imre igazgató  
Határidő:                        2008. december 31.  
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 111/1/A/6. hrsz-ú 
lakásból a bérlőt elhelyezi. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:   2008. december 31.  
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szerződés aláírását 
követően az albetéteket a lakásállományból törli.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2008. december 31.  
 
 
 

-----40. Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 56. szám alatti ingatlan – volt Petőfi Sándor 
Általános Iskola – értékesítésére érkezett pályázat elfogadásáról 

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----- 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, az előterjesztést nem támogatják, mert a városfejlesztési 
koncepció behozta a városba a kereskedelmi egységek körül megjelenő forgalomnak a nagy 
részét. Javasolta, hogy maradjon önkormányzati tulajdonban ez az ingatlan. 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, amikor a Penny Market bevásárlóközpont megépítéséhez 
szükséges ingatlan értékesítéséről döntött a Képviselőtestület, akkor a Polgármester azt ígérte 
az egzisztenciájukat féltő kiskereskedőknek, hogy ez az utolsó multi, aki építkezhet 
Kaposváron. Ezzel szemben azóta is több bevásárlóközpont épült és épülnek a városban. Az 
önkormányzatnak jogi lehetősége korlátozni a bevásárló központok terjeszkedését. A 
jogszabály szerint olyan kereskedelmi egységre, amelynek az összes eladótere meghaladja a 
4000 négyzetmétert, építési engedélyt csak külön törvényben meghatározott, illetékes 
regionális fejlesztési tanács véleményének kikérésével adható. Az önkormányzat bevételi 
szempontjai mellett mérlegelni kell, illetve kellene számos szempontot. Például a város 
üzletekkel való ellátottságát, a kereskedelmi kis- és középvállalkozásaira gyakorló hatását, a 
foglalkoztatottságra gyakorolt hatását, környezeti szempontokat.  Mindebből a 
Képviselőtestületet eddig csak a bevétel érdekelte, hisz a multik által kiválasztott területen 
minden esetben csak HÉSZ módosításával lehetett építkezni. Persze jól megfizették az árát, 
hisz az önkormányzatnak több milliárdos bevétele volt az ingatlanok értékesítésből, miközben 
számtalan család megélhetését tették bizonytalanná. 
 
Pintér Attila tanácsnok szerint, amikor egy város helyi gazdaságban gondolkodik és abban, 
hogy milyen kereskedelmi egységeket és milyen szolgáltatásokat enged fejleszteni a saját 
területén, akkor az csak egy szempont lehet, hogy a területén lévő kisebb vállalkozásokat 
miképpen tudja megvédeni. Az is egy szempont lehet, hogy a város lakossága számára 
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elfogadható mennyiségű kereskedelmi szolgáltató egység van-e. Arról is beszélni kell, hogy 
egy nagyobb léptékű városnak, mint amilyen Kaposvár is, fel kell vállalnia azt a szerepet - a 
saját gazdasága érdekében -, hogy jöjjenek azok, akik lehetőséget látnak Kaposvárban, mert 
azok itt fognak foglalkoztatni, ide fizetnek adót, és itt költik el a pénzüket. Kaposvárnak a 
kereskedelmi szolgáltatási vonzerejét érdemes növelni, mert ezzel a régióban erősebb 
vonzerővel rendelkező város lesz. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, a Szokola berekben nem lehetett mást 
építeni, ami ki tudta volna termelni ennek a területnek a beruházását. A garázsboltoknak 
konkurenciája volt az első Tesco, amikor nagyon sokan be is zártak, de az újabb már nem az. 
Felvetődik az a kérdés, hogy a második Tesco kinek lenne a konkurenciája, egy másik 
kereskedelmi központnak.  
A Petőfi Utcai Általános Iskola bezárásra került, ezáltal az ingatlan megüresedett, amivel 
kezdeni kell valamit. A város Képviselőtestülete döntött arról, hogy ezt az ingatlan értékesítik. 
Nincs másra kereslet, mint arra, hogy valamelyik bevásárlócentrum bejöjjön. Számukra a 
kérdés most a következő volt: tudják-e úgy irányítani - ha már úgyis kereskedelmi hálózatok 
jönnek be – , hogy ez magyar kereskedelmi lánc legyen.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 354   Száma: 08.09.25/40/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 82.15 82.15 
Nem 3 10.71 10.71 
Tartózkodik 2 7.14 7.14 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
225/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a pályázati eljárást 
jóváhagyja és a becsatolt szerződéstervezet alapján értékesíti a kaposvári 4772. hrsz.-ú 
(egykori Petőfi Iskola) ingatlanát. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére a 
CBA Kereskedelmi Kft. gazdasági társasággal.  

  
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató   
Határidő:             2008. november 30. 
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-----41. Előterjesztés Kaposvár, Gilice utca 31. szám alatti ingatlan használatáról 
Előterjesztő: Juhász Tibor alpolgármester  ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 355   Száma: 08.09.25/41/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Gilice u. 31. sz. 
alatt lévő ingatlant pályázat nélkül térítésmentesen 2008. október 1-től  2009. október  1-ig 
terjedő időszakra a Kapos Kistérségi  Szociális Szövetkezet részére bérbe adja.  
 
A bérlő 2008. október 1 -től a bérleti díjra eső 20.000.-Ft ÁFA összegét és a közüzemi 
költségeket köteles megfizetni. 
 
A Szövetkezet 2008. október 1-től a Kaposvár, Nemzetőr sor  5. sz. alatt lévő 45 m2 
alapterületű helyiséget az Önkormányzat részére visszaadja. 
 
Felelős:              Juhász Tibor alpolgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató  
Határidő:            2008. október 1.  
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-----42. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási 
szerződésének módosításáról 

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

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 356   Száma: 08.09.25/42/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:07  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
227/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kadarkúti – Nagybajomi Többcélú 

Kistérségi Társulás önkormányzatainak a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási 
Társuláshoz történő csatlakozásához. 

  
      Felelős:            Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző  
      Határidő:           2009. január 1.   
 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező Kaposvár és 

Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási szerződésének módosítását 
jóváhagyja, felhatalmazza Szita Károly polgármestert és dr. Kéki Zoltán címzetes 
főjegyzőt, hogy a társulási szerződés módosítását írják alá.  
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      Felelős:            Szita Károly polgármester 
             dr.  Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző  
      Határidő:           2008. november 30.    
 
3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri Szita Károly polgármestert, hogy 

kezdeményezze a társulásban résztvevő önkormányzatoknál a társulási szerződés 
előterjesztés szerinti módosításának elfogadását.  

 
      Felelős:            Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  dr. Farkas Edit  aljegyző  
      Határidő:          2008. október 10.    
 
 

-----43. Előterjesztés társulási megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 357   Száma: 08.09.25/43/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:08  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
228/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának VI/3.1.1. pontjának utolsó mondata 
helyébe „A tagdíjat két részletben tárgy év március 31-ig és szeptember 30-ig kell minden 
tagnak befizetni a Munkaszervezet által kiküldött levél alapján.” szövegrész lépjen. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2008. október 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 

Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
-----44. Előterjesztés a Szent Imre Örökség Ifjúsági és Szociális Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Tálos Krisztián képviselő megkérdezte, van-e arra mód és lehetőség, hogy ezért a 
támogatásért cserébe, legalább a kaposvári lakosú kisgyermekek számára ezt a szolgáltatást 
térítésmentesen nyújtsák? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, nagyon erős karitatív tevékenységet folytat 
a Szent Imre Öröksége Alapítvány, amihez az Önkormányzat pénzt ad, hogy ezt tovább tudják 
folytatni. Varga László atyát ismerve az ötvenszeresét végzik pénzértékben kifejezve annak, 
amivel az Önkormányzat támogatja őket. Ígéretet tett arra, hogy a kérést továbbítani fogja 
feléjük. 
 

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

 
#: 358   Száma: 08.09.25/44/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:10  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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229/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szent Imre Öröksége 
Ifjúsági és Szociális Alapítvány által alapított és működtetett Szent Imre Játszóház 
működéséhez bér költségekre 549 e Ft, a gázszámla költségeihez 39 e Ft, mindösszesen 2008. 
évben 588 e Ft támogatást állapít meg, a költségvetési hiány terhére. A további támogatás 
mértékéről minden évben a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2008. szeptember 31. (a támogatási szerződés aláírására) 

2008. december 31. (a támogatás utalására) 
 
 

-----45. Előterjesztés a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani 
Családsegítő Központ alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és az általuk tett módosításokkal javasolta elfogadásra. 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 359   Száma: 08.09.25/45/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:10  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
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230/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város és Sántos Község által fenntartott Regionális Családsegítő és 
Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ alapító Okirata az alábbiak szerint 
módosul:  

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1. Az intézmény neve: SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató 

Központ” 

Az alapító okirat, az alábbi, 3. ponttal egészül ki: 
 „3. Az Intézmény telephelyei Kaposvár, Ezredév u.22 és a Kaposvár Szent Imre u. 14.”  
A jelenlegi 3-17 pontok számozása 4-18 pontra változik. 
A jelenlegi módosításokkal megváltozott számozású 13. és 15. pontok az alábbiak szerint 
módosulnak: 

„13. Az intézmény működési területe:  

alaptevékenység vonatkozásában: Kaposvár város közigazgatási területe 

Sántos Község közigazgatási területe 

regionális szociális módszertani  

tevékenység vonatkozásában: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 

közigazgatási területe 

megyei gyermekjóléti módszertani  

tevékenység vonatkozásában: Somogy megye közigazgatási területe” 
 

 „15. Az intézmény gazdasági és szakmai feladatainak ellátása: 
Ellátja a mellérendelt részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatait. 

 A családsegítő szolgáltatás keretében általános és speciális segítő szolgáltatás nyújtása, 

amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az 

egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, 

továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához.  

A családsegítő szolgáltatás keretében segítséget nyújt Kaposvár Megyei Jogú Város és 

Sántos Község közigazgatási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy 

krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából. 

Gyermekjóléti szolgáltatás működtetésével a gyermekek érdekeit védő személyes 

szolgáltatás nyújtása.  

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 

történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgáltatás feladatain túl speciális 

szolgáltatásokat utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi 

szociális munkát és készenléti szolgálatot biztosít. 

Krízishelyzet fennállása esetén eseti pénzbeli ellátást nyújt. 

A szenvedélybetegek közösségi ellátás keretében az ellátottak részére otthoni, illetve 

lakókörnyezetében nyújt közösségi gondozást, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése 

céljából.  
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Adósságkezelési szolgáltatásnyújtás a rászorulók részére. 

Helyettes szülői hálózat működtetésével a családban élő gyermekek átmeneti gondozását 

biztosítja a helyettes szülő saját háztartásában. 

A fenntartó, illetve a kijelölő szerv határozata alapján ellátja a megyei gyermekjóléti 

módszertani feladatokat Somogy megye közigazgatási területén. 

 A fenntartó, illetve a kijelölő szerv határozata alapján ellátja a regionális szociális 

módszertani feladatokat Baranya, Somogy és Tolna megye közigazgatási területén. 

Részt vesz a város szociális és gyermekvédelmi koncepció kidolgozásában, az 

önkormányzat szociális és gyermekvédelmi tevékenységének szakmai véleményezésében, 

a helyi szociálpolitika alakításában. 

Szociális térkép elkészítése és folyamatos gondozása a városban, kiegészítve speciális 

rétegvizsgálatokkal, rétegelemzésekkel. 

Feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 

1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben foglaltak alapján 

végzi.” 
 
           Felelős:   Szita Károly polgármester  
           Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igazgató 

   Szabó János intézményvezető 
           Határidő:   2008. szeptember 30. 
 
 
-----46. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2009. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            115. oldal, összesen: 133 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 360   Száma: 08.09.25/46/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
231/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2009. évi fordulóhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta. 

1.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2009. évi fordulójához, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
2009. évi az ösztöndíj pályázatra 9.000 e/Ft önkormányzati önrészt biztosít, melyet a 
2009. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai előirányzatok között 
szerepeltet.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 dr.Vörös Gyula igazgató 
Határidő: 2009. február 15. 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert a 
csatlakozó nyilatkozat aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igazgató 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
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-----47. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Kaposvár 
Megyei Jogú Város őszi közmunkaprogramja” címmel benyújtott pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, azért hozta be az anyagot tájékoztatásul, hogy a 
Képviselőtestület érzékelje és lássa, hogy milyen mechanizmusokkal működik néha a 
döntéshozó.  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 361   Száma: 08.09.25/47/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
232/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a Kaposvár Megyei Jogú Város őszi közmunkaprogramja címen 
benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót. A program megvalósításához szükséges 1.083.892 
Ft önrészt a Közgyűlés a 2008. évi költségvetés Céltartalékában az önkormányzati pályázatok 
önerejére elkülönített keret terhére biztosítja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Sári László igazgató 

   Molnár György igazgató 
Határidő:            2008. december 31. 
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-----48. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Petőfi Utcai 
Bölcsőde teljes körű akadálymentesítésére benyújtott pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 362   Száma: 08.09.25/48/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:14  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
233/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a Petőfi utcai Bölcsőde teljes körű akadálymentesítésére 
benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót. A program megvalósításához szükséges 1.169 e Ft 
önrészt a Közgyűlés a 2008. évi költségvetés Céltartalékában az önkormányzati pályázatok 
önerejére elkülönített keret terhére biztosítja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Sári László igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:            2008. december 31. 
 
 
 
 
 
 
 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            118. oldal, összesen: 133 
 

-----49. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, létezhet-e, hogy a Somogy Parkolónál lévő 
magánparkoló szerződése nem tartalmaz olyan pontot, ami feljogosítja a Kft-t magánparkoló 
üzemeltetésére? 
 
Szita Károly polgármester megjegyezte, a szerződést a tegnapi nap folyamán aláírták, de 
még nem adták át a vállalkozásnak. Szándéka mindvégig az volt, hogy kerüljön vissza a 
parkoló az Önkormányzathoz, de ne többért, mint amennyiért megvásárolták. Az egyezség 
vége az, hogy a 97 millió forintnak – amit az Önkormányzat használt - a kamata és az általa 
beszedett parkolódíj kiegyenlítik egymást. 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, a Kft-nek joga van 
fizetőparkolóként üzemeltetni a parkolót. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Paksi Lajos képviselő megjegyezte, hogy a szerződésben nem talált jogalapot arra, hogy a 
Kft. magánparkolóként üzemeltesse a parkolót.  
 
Kováts Imre képviselő megjegyezte, hogy ő soha nem szavazta meg a határidő-
módosításokat, mert borítékolható volt, hogy ott nem lesz mélyparkoló. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 363   Száma: 08.09.25/49/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:20  
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 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



2008.10.16. 11:14:35            H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-09-25.doc            Lukács Györgyné            119. oldal, összesen: 133 
 

234/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 161/2006. (VI. 15.) önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint 

módosítja:  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a kaposvári 10442/1 hrsz-
ú 7046 m2 térmértékű „kivett, közterület” funkciójú ingatlanból 22 m2 térmértékű területrészt, 
a kaposvári 10442/3 hrsz. alatti 1905 m2 térmértékű „kivett, közterület” ingatlanból 134 m2 

nagyságú területrészt kivesz a törzsvagyonából és hozzájárul e területrészeknek a 10441/2 
hrsz-ú ingatlanhoz csatolásához nettó 755.256,-Ft. (bruttó 906.307,-Ft.) vételár megfizetése 
ellenében.  
Az Önkormányzat a befolyt nettó vételárat a 10441/2 hrsz-ú ingatlan Madár u-i telekhatáránál 
található NA 80-as AC ivóvíz nyomóvezeték áthelyezésére fordítja. Amennyiben az 
áthelyezés költségei magasabbak lennének a nettó vételárnál, úgy az ingatlantulajdonos a 
különbözetet megtéríti az Önkormányzatnak. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2006. július 30. (szerződés megkötésére) 
 2006. október 30. (vezeték áthelyezésére) 
 2008. október 15. (végleges szerződés megkötésére) 
 
2.) A Közgyűlés a 301/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint 

módosítja:  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008/2009-es évad jegy- és bérletárait utólagosan 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Bérletárak: 

 
Bérletárak Ft-ban, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák 

Bérlet típusa Földszint 1-14. sor 
és I. emeleti erkély 

1-4. sor 

Félemeleti páholy 
(4 hely) 

I. emeleti páholy 
(4 hely) 

Felnőtt bérlet 11.600 37.000 34.400 
Csiky bérlet (bemutató) 13.500 43.200 40.000 
Diák, nyugdíjas bérlet   8.100 26.000 23.500 
Jókai bérlet (ifjúsági)   2.800   2.800   2.800 
Gyermek bérlet   2.000   2.000   2.000 

 
Jegyárak: 

 

A színházigazgató saját hatáskörébe rendelve a bruttó jegyárak differenciált alkalmazása az 
alábbi paraméterek figyelembevételével: 
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- személyre szóló szabad jegyárak:           700 Ft-tól   5.300 Ft-ig 
- négy személyre szóló páholy jegyára:     5.400 Ft-tól 16.900 Ft-ig 
- gyermek előadás személyre szóló szabad jegyárai:     300 Ft-tól   3.000 Ft-ig 
- gyermek előadás négy személyre szóló páholy jegyára:  3.100 Ft-tól 9.600 Ft-ig 
- stúdiójegy egységesen:      1.300 Ft 
- stúdiójegy csoportos diákkedvezmény (15 fő felett)     900 Ft/fő 
 
            Felelős:    Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                                      Schwajda György igazgató 
            Határidő:    azonnal 
 
3.) A Közgyűlés a 335/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat határidejét 2008. október 31-

re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. október 31. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 70/2008. (IV.24.) önkormányzati határozatát 

visszavonja. 
 

Felelős:                          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:              Stickel Péter igazgató 
                                      Molnár György igazgató 
                                      Balázs Tibor igazgató 
Határidő:                       azonnal 
 
5.) A Közgyűlés a 99/2008. (IV. 24.) önkormányzati határozat Megye-Város Közös Alap 

terhére a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány részére megállapított támogatásra 
vonatkozó döntést módosítja, a támogatási összeget a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelmi Történelmi Tudományos Társaság részére hagyja jóvá. 

 
   Felelős:                      Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:          Molnár György igazgató 
   Határidő:            azonnal 
 
6.) A Közgyűlés a 126/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat 11. pontjának szövegét az 

alábbiak szerint módosítja. 
 
11. ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2008/2009-es tanévben a 

Kisfaludy Utcai Általános Iskolában három első osztály indítását, és biztosít plusz 25 
órát a harmadik első osztály működtetésre, melynek költségvetési vonzata   2008. évben 
892 e Ft, 2009. évben 1 115 e Ft többletkiadást jelent. 

 
                        Felelős:    Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                             Molnár György igazgató 
                        Határidő:   2008. szeptember 1.  
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7.) A Közgyűlés a 156/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat határidejét 2008. november 
30-ra módosítja. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködnek: Stickel Péter igazgató 
   dr. Vörös Gyula igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
   dr. Nadrai Norbert igazgató 
   Hartner Rudolf  igazgató 
Határidő:  2008. november 30. 

 
8.) A Közgyűlés a 167/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint 

módosítja. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2008.(VI.5.) önkormányzati határozatában 
elfogadott bruttó 7.300.000,- Ft-ot a 2008. június 10-én készült kárfelvételi jegyzőkönyvben 
elfogadottak alapján bruttó 2.165.428,- Ft összegre módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
9.) A Közgyűlés a 168/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat határidejét 2008. október 31-

re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. október 31. 
 
10.) A Közgyűlés a 172/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat 4.) pontjának határidejét 

2008. szeptember 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   dr. Buzsáki Judit ügyvezető 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
11.) A Közgyűlés a 180/2008. (VI. 30.) önkormányzati határozat 2. pontjának szövegét az 

alábbiak szerint módosítja. 
 

Önkormányzatunk 4 m2 területet – 4/1658-ad tulajdoni illetőséget – megvásárol a 
82/9. hrsz-ú ingatlan tulajdonosaitól 25.000,-Ft/m2, összesen bruttó 100.000,-Ft 
vételárért, s egyben a törzsvagyonába vonja.  

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 azonnal 
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12.) A Közgyűlés a 184/2008. (VI. 30.) önkormányzati határozat határidejét 2008. október 31-
re módosítja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. október 31. 
 
13.) A Közgyűlés a 188/2008. (VII. 21.) önkormányzati határozat 2.) pontjának határidejét 

2008. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                          Molnár György igazgató 
                          Horváth Zoltán ügyvezető  
 Határidő:    2008. szeptember 30 
 
 

-----50. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címezetes főejgyző  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy a Polgármester milyen közműveket vett 
önkormányzati tulajdonba? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, azokat a közműveket, amelyekre a 
Képviselőtestület az SZMSZ-ben, a hatáskör átruházásával erre felhatalmazta. Ezek a 
közművek kompenzációs ügyletként készültek, amikor például egy lakótelep építése kapcsán 
a beruházóval építtetik meg a közműveket és ezeket később odaadja az önkormányzat 
tulajdonába. 
 

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

 
#: 364   Száma: 08.09.25/50/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
235/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2008. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----51. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-VII. 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 

 
#: 365   Száma: 08.09.25/51/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
236/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2008. évi 
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----52. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriumi elnökének 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
#: 366   Száma: 08.09.25/52/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
237/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színházért 
Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csiky Gergely Színházért Alapítvány 
kuratóriumi elnökévé Schwajda Györgyöt választja meg. 
 
2. A Közgyűlés köszönetet mond Znamenák Istvánnak és elismerését fejezi ki az Alapítvány 
érdekében végzett munkájáért, továbbá kéri, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is segítse 
annak működését 
 
3. A Közgyűlés az alapító okirat 8. pontjának a kuratórium összetételére vonatkozó részét az 
alábbiak szerint módosítja: 
„A kuratórium 4 főből áll, elnöke Schwajda György, a kaposvári Csiky Gergely Színház 
igazgatója. Titkára Ficsórné Sárdi Ágota, a Csiky Gergely Színház gazdasági vezetője. 
A kuratórium tagjai Oláh Lajosné, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint 
Vajda Imréné, a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének képviselője. A kuratórium 
tagjai döntéseik során az összeférhetetlenségi szabályokat kötelesek betartani.” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2008. szeptember 25. 
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-----53. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester a kiosztott anyagot dr. Heintz Tamás tanácsnok a Búvópatak 
Alapítvány részére 50.000,-Ft, a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére 
hematológiai konferencia megrendezéséhez 80.000,-Ft támogatással egészítette ki. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 367   Száma: 08.09.25/53/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 17:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról Szita Károly polgármester 
kiegészítésével az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 96.43 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.57 3.57 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
238/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére (Malignus Lymphoma konferencia 
megrendezéséhez) 30.000 Ft 

- Búvópatak Alapítvány részére (Búvópatak-est megszervezéséhez) 70.000 Ft 
 
Megye-Város Közös Alapból 

- Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány részére(programok megvalósításához)  
 50.000 Ft 
- Magyar Tudás Magyar Hatalom Alapítvány részére (szoborpark bővítéséhez) 15.000 Ft 
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Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Támogatási 
Keretéből 

- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére 35.000 Ft 
- Szárnyas Szó Alapítvány részére (működésre) 75.000 Ft 
- Somogy TE Alapítvány részére (szakmai útra) 100.000 Ft 
- Somogyi Aprókért Alapítvány részére (nyári táborozásra) 40.000 Ft 
- Tudományos Életért Alapítvány részére (működésre) 100.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány részére (havilap, könyv kiadására) 80.000 Ft 
- Gyermekmosoly Alapítvány részére (kiadványra) 30.000 Ft 
- Képírás Művészeti Alapítvány részére (Magyar Elektrográfia kiadványra) 39.000 Ft 
- Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány részére (mesterkurzuson való részvételhez)    

 100.000 Ft 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Búvópatak Alapítvány részére  50.000 Ft 
- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 10.000 Ft 
 

Borhi Zsombor tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 

 
Csizi László képviselő egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 
 
Csutor Ferenc tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére  5.000 Ft 
 
Gelencsér Ferencné képviselő egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 10.000 Ft 
 
Gyenesei Istvánné képviselő egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 10.000 Ft 
 
Jurmann Béla tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 
 
Kovács József tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 10.000 Ft 
 
Paksi Lajos képviselő egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 
 
Pintér Attila tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

-  „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 
 
Zsoldos Róbert képviselő egyéni képviselői keretéből 

- „Kaposi Mór Megyei Kórházért” Alapítvány részére 5.000 Ft 
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Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. december 15. 
 
 
 

-----54. Előterjesztés a város közoktatási intézményhálózata felújításáról és 
oktatásfejlesztési koncepciójának elkészítéséről 

Előterjesztő: Pintér Attila frakcióvezető 
 

Csatlakozó előterjesztés az MSZP képviselőcsoportjának intézmény-felújítással 
kapcsolatos előterjesztéséhez 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

 
Pintér Attila tanácsnok átadta a szót Paksi Lajos képviselőnek, aki az előterjesztést 
képviseli. 
 
Paksi Lajos képviselő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez az előterjesztés lényegében 
nem nagyon különbözik a májusi előterjesztésüktől. Ami lényeges módosulása, az a lezajlott 
pályázati eredményekből fakad. Továbbra is fenntartották azt a véleményüket, szükségét 
látják annak, hogy a város kidolgozzon egy közoktatási koncepciót, ami a vezérfonalát adná a 
mindenkori döntéseknek. Számára a csatlakozó előterjesztés egy külön előterjesztésnek tűnik, 
amelynek a lényege az, hogy a Polgármester nem tartja szükségesnek a koncepció 
kidolgozását, a pályázati lehetőségekre való odafigyelést. Véleménye szerint két dologban 
kellene dönteni: szüksége van-e a városnak közoktatási koncepcióra, akar-e belső szellemi 
erőket erre mozgósítani. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, az nem igaz, hogy Kaposvárnak nincs Közoktatás-
fejlesztési Koncepciója, de azt lehet vitatni, hogy ez jó-e. Az sem igaz, hogy a város nem 
akart pályázni a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázaton. 
Nagyon szívesen pályáztak volna, csak olyan feltételekkel írták ki a pályázatot, amelyet csak 
tragédiákat követően tudtak volna elnyerni. Erre hivatkozással néhány konkrétumot sorolt fel. 
Elmondta továbbá, hogy rendelkeznek Intézmény-felújítási Koncepcióval. 11 milliárd értékű 
intézmény-felújítási igényt fogalmazott meg a 3. határozati javaslatban, melyet saját erőből 
nem tudnak megvalósítani. A Kormány azért szüntette meg a címzett támogatást, - ebből 
csinálták meg a Táncsics Gimnáziumot, a tanéttermet, tanszállót, a Klebelsberg Kollégiumot -
, mert majd az Európai Unió lehetőséget fog biztosítani ezen nagyirányú fejlesztések, 
beruházások, felújítások elvégzésére. A másik a pályázati kiírásban hozott feltétel, adott 
település maximum egy milliárd forintot nyerhetett volna, míg a címzett támogatásnál 
általában 80-90 %-os a támogatás, plusz 10 %-os önerővel tudták ezeket a pénzeket 
megpályázni. Érzékelve az intézmény-felújításokban levő elmaradásukat, az eddigi évi 80 
millióval szemben az idei évtől kezdve 400 millió forintot költöttek és költenek az 
intézmények felújítására. Ezek voltak azok a szempontok, ami miatt vitatja azt az 
előterjesztést, amit az MSZP frakció képvisel. Amennyiben vannak elképzelések egy másik 
közoktatási koncepcióra, úgy azt készítsék el, be fogja terjeszteni a Képviselőtestület elé. 
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-----Kérdések----- 
 
Paksi Lajos képviselő megjegyezte, van Kaposváron egy olyan elképzelés – szakértői 
anyagban olvasta -, hogy horizontális integráció az általános iskolák területén. Nem értette, 
hogy ez mit jelent, de azt látja, hogy a kapacitásfelesleg kézzelfogható sok területen. Jelenleg 
az általános iskolák területén legalább 400 fő felesleges üres kapacitás van. Meg kellene 
nézni, hogy a közoktatás területén mekkora részt vállal Kaposvár, az általános iskola területén 
mi a helyzet és ezt annak a tükrében kellene vizsgálni, hogy milyen a finanszírozás mértéke. 
Ha nem finanszírozza le a központi költségvetés a közoktatást teljes egészében és a város több 
feladatot vállal, akkor ezt anyagilag nehezen tudja finanszírozni. Valamilyen elképzelést 
végig kellene zongorázni, hogy mit kellene tenni. Véleménye szerint a határozati javaslat 2. 
pontját így, ilyen feltételekkel lehetetlen vállalni, ahhoz felhatalmazás kell. 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, nem lehet, hogy a Közgyűlés más címszó alatt tárgyalta 
meg a Közoktatás-fejlesztési Koncepciót? Ugyanis ilyen címen 2008-ban előterjesztést nem 
talált. 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a február 28-ai előterjesztések között 
található meg az előterjesztés. 
 
Kováts Imre képviselő kiállt amellett, hogy ilyen címszó alatt nem szerepel előterjesztés. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában azzal foglalkozott, hogy mi a két előterjesztés és a 
két elgondolás között a markáns különbség. 
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, ő volt az, aki megkereste a Címzetes főjegyzőt abban, 
hogy bocsássa számukra rendelkezésre a többéves intézmény-felújítási tervet, melyből 
kiemelt egy-két – véleménye szerint nem intézmény-felújítási – munkát. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában nem értette, hogy milyen koncepciót akarnak a 
Képviselők, mikor többek között össze akar dőlni például a gépész kollégium, 2,5 milliárd 
forint kellene ahhoz, hogy felújítsák. Nem tudtak volna most pályázni a kiírási feltételnek 
megfelelően úgy, hogy a gépész kollégiumot be tudták volna vinni az integrációba, mert nem 
tette lehetővé a pályázati kiírás. A másik, amit azonnal meg kellene csinálni, a Toponári 
Általános Iskola felújítása. Kaposvár nem integrációellenes, de ahhoz ragaszkodnak, hogy az 
ésszerű legyen. Kihangsúlyozta, azért nem nyújtottak be pályázatot, mert ez a pályázati kiírás 
ésszerűtlen volt. 
 
Paksi Lajos képviselő zárszavában elmondta, számára a felújítási program nem az oktatási 
koncepciót jelenti.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 368   Száma: 08.09.25/54/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az MSZP frakció által megfogalmazott határozati javaslat 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 38.46 35.71 
Nem 15 57.69 53.58 
Tartózkodik 1 3.85 3.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 369   Száma: 08.09.25/54/0/A/KT 
Ideje: 2008 szeptember 25 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a csatlakozó előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 62.50 53.57 
Nem 2 8.33 7.14 
Tartózkodik 7 29.17 25.00 
Szavazott 24 100.00 85.71 
Nem szavazott 4   14.29 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
239/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az intézmény-felújítási 

feladatokról szóló döntés eddigi gyakorlatán nem változtat, a felújítási igények évente 
történő aktualizálását követően az éves felújítási tervét változatlanul a szakemberek 
javaslata alapján fogadja el.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  minden év január 15. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Oktatás-fejlesztési 

Koncepcióját nem kívánja változtatni, de nem zárkózik el az elől, hogy az MSZP 
képviselőcsoport fejlesztési koncepció módosítására vonatkozó javaslatait megtárgyalja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  MSZP képviselőcsoport kezdeményezését követő első Közgyűlés napja 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az MSZP 

képviselőcsoport előterjesztésében írt 2. számú határozati javaslatot elfogadja azzal a 
kiegészítéssel, hogy pályázati lehetőség esetén az Eötvös Műszaki Szakközépiskola és 
Kollégium 2.560.200e Ft., a Munkácsy Mihály Gimnázium 2.000.000e Ft., a Toponári 
Általános Iskola 1.542.500 e Ft. a Toldi Általános Iskola és Gimnázium 1.550.000 e Ft., a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 2.552.500. e Ft., a Kinizsi Általános Iskola 656.000 e Ft. 
és a Zrínyi Általános Iskola 116.500.e Ft. összegű felújítására nyújt be pályázatot, vállalva 
a kiírásban szereplő önrész biztosítását.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sári László igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  pályázati kiírásban szereplő határnap 

 
-----Különálló interpelláció: 1----- 

 
Vajda Imréné képviselő: „Tisztelt Polgármester Úr! Az elmúlt években a Műszaki 
Igazgatóság felé számtalanszor tolmácsoltam a Bajcsy Zs. u. 32-34. sz. társasház 
kezdeményezését, hogy a környék (Bajcsy, Csokonai, Fő u., stb.) hulladékgyűjtő sziget 
telepítését kéri. Türelmesen várták, hogy sorra kerüljenek – a pályázatoktól függően -, s a 
remény úgy tűnt 2008-ban valóra válik. Csalódniuk kellett, mert csak a Festők Városa 
Fesztivál idejére helyeztek el a Csokonai utcában hulladékgyűjtőt. Számtalan reklamációjuk 
és telefonos kérésük ellenére a város más területére (lakótelep, Töröcske) került el a becses 
felépítmény. Indokként nem fogadják el: „A városképet rontja”  választ, ugyanis számtalan 
rejtettebb helyet lehet találni a Megyeháza parkolója környékén. A környék állandó 
szemétgyűjtési problémával küzd. Lakóik szerint bizonyítottan nincs minden üzletnek és 
étteremnek megfelelő méretű szemetes edénye, ezért a társasházakét használják. Kérik ennek 
is a szigorú felülvizsgálatát. Abban bíznak, hogy akár javított, felújított hulladékgyűjtő 
szigettel is minél előbb ellátják őket. Tisztelettel a belvárosi társasházak lakói nevében.” 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Tisztelt Képviselő Asszony! A szelektív sziget 
beszerzésére 2008. évben nem látok lehetőséget, azonban a jövő évben javaslatként 
szerepeltetjük a költségvetés-tervezetben további szigetek beszerzését. A szelektív gyűjtők 
megvételét, - úgy mint az idei évben – 2009. első felére tervezzük. Ezt követően kerülhet sor 
Képviselő Asszony által kért sziget kihelyezésére. A belvárosi helyszín kiválasztásában, 
kérem szíveskedjen segítséget nyújtani kollégáimnak, figyelembe véve azt, hogy a Festők 
Városa Fesztivál ideje alatt a kért helyszínre ideiglenesen kihelyezett sziget ellen több lakó 
szóbeli tiltakozását fejezte ki.” 
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-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Vajda Imréné képviselő elfogadta a választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: „Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! A 13-as választókerület Kisgáti-
lakóövezete folyamatosan fejlődik, épül-szépül. Új utcák nyíltak, szép házak épültek, 
szolgáltatások települtek meg. A "forintos" telkeken is lassan elkészülnek a lakóházak. 
Kivitelezők szorgoskodnak a közműveken a Kisgát harmadik ütemében. A fentiekben leírtak 
miatt megnövekedett a forgalom úgy az utakon, mint a járdákon. A 610-es út csomópontjában 
naponta van baleset, kisebb nagyobb autós koccanás. Volt már motoros baleset is. Gyalogosan 
életveszélyes a csomópontban áthaladni a zebrán. Pedig egyre többen közlekednek 
gyalogosan az áruház, illetve a kollégium működése óta. Nagyon nagy szükség lenne a 
csomópontban az ígért rendőrlámpás forgalom-irányításra. Mikor valósul meg, kérdezik a 
körzet lakói. Sokan panaszkodnak – jogosan - az utak, járdák hibáira. Több helyen 
megsüllyedt, balesetveszélyes. A szemetes edényeket ritkán ürítik, sok a szemét körülötte. Az 
úttest nincs takarítva, a szegélykövet benőtte a gaz. A közterület rendetlen, nincs gazdája. 
Javaslom, hogy az illetékesekkel tartsunk a közeljövőben egy bejárást a hiányosságok 
megszüntetése érdekében. Jegyzőkönyvezni az elvégzendő feladatokat a felelősök és határidő 
megjelölésével. Kérem tisztelt Főjegyző Úr segítségét a fentiekkel kapcsolatban.” 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: „Tisztelt Tanácsnok Úr!  
 

1. A Kisgáti csomópont jelzőlámpás kiépítésére elnyertük a társfinanszírozási pályázatot. 
A társfinanszírozási szerződést a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak 
visszaküldtük. A szerződés aláírásának a függvényében, reményeink szerint még 
ebben az évben, de legkésőbb 2009. tavaszán a jelzőlámpát kiépítik.  
A jelzőlámpa telepítésére a pályázati támogatás feltétele szerint az állami út 
kezelőjének lebonyolításában kerülhet sor. 
 

2-3-4. Az utak és járdák hibáit figyelemmel kísérve és a lakossági, képviselői jelzések 
alapján állítjuk össze az út- és járdafelújítási programot. A balesetveszélyes hibák 
kijavítását a Városgondnokság megrendeli. 
Természetesen készek vagyunk a Tanácsnok Úrnak megfelelő időpontban helyszíni 
bejáráson pontosítani az elvégzendő feladatokat és a megjelölt szemetes közterületen a 
gyakoribb takarításáról, valamint a szemetes edények gyakoribb ürítéséről is 
intézkedni fog Városgondnokságunk a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. felé.” 

 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Csutor Ferenc tanácsnok elfogadta a választ. 
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Szita Károly polgármester tarthatatlan állapotnak tartotta, hogy a bevásárló áruházak 
önmaguk nem vásárolnak szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. 
 
 
 
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 
 
 


