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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2008. november 13. 
 

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 tagjai közül 25 jelen van, így a közgyűlés határozatképes.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség a települések 
érdemes főkertésze címet adományozta Hartner Rudolfnak, a Városgondnokság vezetőjének. A 
szervezet idén alapította a díjat, melyet elsőként Hartner Rudolf kapott meg, a települések 
zöldfelület-gazdálkodásának fejlesztése érdekében kifejtett több évtizedes eredményes 
munkájának elismeréseként.  
Kaposvár város az idei „Virágos Magyarországért” versenyen Arany Rózsa díjat kapott, melyből 
egyet adtak ki, s amelyet Kaposvár nyert el a 334 település közül. A szakmai zsűri 99 pontra 
értékelte a várost a maximálisan adható 100 pontból. 
Kaposvár 2004-ben nyerte el az arany minősítésű díjat és az európai szabályok szerint az első 
díjat nyert települések öt évig nem nyerhetnek ismételten, ezért Kaposvár részére az Arany Rózsa 
díjat ítélték meg. 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a 67-es számú gyorsforgalmi út megépítésének érdekében történő önkormányzati 

felterjesztésről szóló előterjesztést  
• a Kaposvár, Béla király utcában lévő 2434/1 hrsz-ú árok és a 2436/35 hrsz-ú út ingatlanok 

értékesítéséről szóló előterjesztést 
• a MÁV Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről szóló előterjesztést 
• a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt létesítendő „Diplomások háza” beruházásról, pályázatról 

szóló előterjesztést 
• a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század magyar áldozatai 

emlékhelyének kialakításáról szóló előterjesztést 
• a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század magyar áldozatai 

emlékhelyének kialakításáról szóló csatlakozó előterjesztést 
• a pénzügyi válságra adott kaposvári válaszról szóló tájékoztatót 
• a felterjesztési jog gyakorlásáról szóló előterjesztést 
• az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 
 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy napirend előtti felszólalási 
kérelmet nyújtott be Pintér Lóránd és Tóth István képviselők. 
9,30 órakor Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság és Vagyongazdálkodási és 
Turisztikai Bizottság, valamint 9,45 órakor a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság  és 
a Pénzügyi Bizottság ülését hívták össze.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 383   Száma: 08.11.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
246/2008. (XI.13.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 
− a 67-es számú gyorsforgalmi út megépítésének érdekében történő önkormányzati 

felterjesztésről szóló előterjesztést1  
− a Kaposvár, Béla király utcában lévő 2434/1 hrsz-ú árok és a 2436/35 hrsz-ú út 

ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést 
− a MÁV Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről szóló előterjesztést 
− a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt létesítendő „Diplomások háza” beruházásról, 

pályázatról szóló előterjesztést 
− a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század magyar 

áldozatai emlékhelyének kialakításáról szóló előterjesztést 
− a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század magyar 

áldozatai emlékhelyének kialakításáról szóló csatlakozó előterjesztést 
− a pénzügyi válságra adott kaposvári válaszról szóló tájékoztatót 
− a felterjesztési jog gyakorlásáról szóló előterjesztést 
− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 

       2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget 
biztosított Pintér Lóránd frakcióvezető és Tóth István tanácsnok számára. 
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Szita Károly polgármester köszöntötte Mergancz Sándort és dr. Kemény Gábort. Mergancz 
Sándor volt Kaposvári rendőrfőkapitány „elköszönése”, illetve dr. Kemény Gábor új, megbízott 
rendőrkapitány bemutatkozása kapcsán. 
 
Mergancz Sándor megyei rendőrfőkapitány köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy 
jelenleg megbízotti státusza van, mint Somogy megyei megbízott rendőrkapitány. Az együtt 
töltött éveket megköszönte a képviselő uraknak, és bízik benne, hogy dr. Kemény Gáborral is 
ugyanolyan sikeresen fognak együttműködni.  
 
dr. Kemény Gábor mb. városi főkapitány röviden ismertette életrajzát, és elmondta, hogy egy 
jól működő kapitányságot vesz át, amely nagyon összetartó  vezetői gárdával rendelkezik.  
 
Szita Károly polgármester jó munkát és sok sikert kívánt mindkettőjüknek. 
 
Pintér Lóránd képviselő napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy Kaposvár városa úszik 
az adósságban. Összehasonlításában közölte, hogy a Debrecen város éves költségvetési főösszege 
55 milliárd forint és 35 milliárd forint adósságállománnyal rendelkezik, addig Kaposvár 
költségvetése 25,2 milliárd forint volt és hosszú lejáratú adósságállománya pedig 35 milliárd 
forint. A 2007 végén és a 2008 év elején 14 milliárd értékben kibocsátott svájci alapú 
kötvényekkel és felvett hitelekkel kapcsolatban - az árfolyam veszteség miatt - milyen hosszú 
távú válságkezelő intézkedéseket tesz a város, hiszen a Polgármester úr által bejelentett 
intézkedések csak az elkövetkezendő két évben növelik az iparűzési adót. Kaposvár 
gazdálkodását és fejlődését a következő években több tényező is nehezíti: a svájci frank alapú 
kötelezettség árfolyamvesztesége, a gazdasági válság okozta vállalati bevételcsökkenés. 
 
Szita Károly polgármester kiemelte a képviselő úr kérte levelében, hogy kapjon tájékoztatást 
arról, mi a pénzügyi eredménye a kötvénykibocsátásnak. Ezt meg is teszi „a gazdasági válság 
kaposvári válasza” napirendi pont alatt. Eddig a pénzügyi szaldója pozitív a tranzakciónak, több 
mint 250 millió forint Kaposvár javára.   
 
Tóth István tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy jó a sajtója Kaposvárnak és városunk 
töretlenül fejlődik. A napokban jelent meg egy tanulmány, mely többek között megállapította, 
hogy egy-egy befektetői tanács hátterében a gazdasági mutatók mellett komoly szerepet játszik a 
megcélzott város politikája is. Az elemzés az elmúlt 4 év alapján Kaposvárt a lista előkelő 
második helyére sorolta, amely azt mutatta, hogy a kaposváriak munkája hatékony, a helyi 
vállalkozások munkája is példaértékű. Mindezek mellett eddig sem és most sem lehetnek 
elégedettek, mivel költségvetésnél, a díj megállapításnál, adórendszerünk kialakításánál, a 
vagyongazdálkodás területén megtesznek mindent, mégis kiszolgáltatottak, hiszen akik részéről 
hozzáértésre, gyors és szakszerű döntésre lenne szükség, folyamatosan cserbenhagyják őket. A 
Kormány egyre nagyobb veszélybe sodorja az embereket. Ők partnerek lennénk a járulékok 
csökkentésében, a beruházások felgyorsításában, ők mindenben érdekeltek, ami a Kaposváron 
élőket segíti.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a felszólalást. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a távhőszolgáltatás lakossági alapdíjainak módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás díjának módosításáról, a 2009. évi vízterhelési díjról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásának díjainak módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló, többször módosított 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 
módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

10. Előterjesztés a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és kollégium 
képzési szerkezetének átalakításáról, az önálló művészeti szakközépiskola létrehozásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és Kaposvár Építési Szabályzatának 
módosításáról és 2008. évi módosítási igényéről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
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12. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

14. Előterjesztés a zártkertek (külterület) őrzésének támogatási rendszeréről  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett nevelési-
oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékéjben foglaltak 
teljesítéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények 2008. évi szakmai és informatikai fejlesztési 
feladatainak támogatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés az iskolabusz szolgáltatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 3. portálcsere költségeinek elszámolásáról  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a Vár utcai üzletközpont projekttel kapcsolatban megkötendő 
településrendezési szerződés módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 8. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a komplex hulladékkezelő létesítése kapcsán a Kaposvári Egyetemmel 
kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és 
egyéb bérlemények hasznosítása esetén érvényesítendő minimális bérleti díjakat 
megállapító 28/2008.(II.28.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
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23. Előterjesztés a Deseda tó körüli ökoturisztikai gyalogút és kerékpárút, valamint a 
horgászpálya létesítése érdekében szükséges kisajátítás pénzügyi fedezetének 
biztosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

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

26. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről (2008. III. negyedév) 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

27. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. Század magyar 
áldozatai emlékhelyének kialakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés a 67-es számú gyorsforgalmi út megépítésének érdekében történő 
önkormányzati felterjesztésről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Kaposvár, Béla király utcában lévő 2434/1 hrsz-ú árok és a 2436/35 hrsz-ú 
út ingatlanok értékesítéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

31. Előterjesztés a MÁV Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről szóló előterjesztést  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt létesítendő „Diplomások Háza” 
beruházásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 
 

34. Előterjesztés a felterjesztési jog gyakorlásáról  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
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35.  Tájékoztató a pénzügyi válságra adott kaposvári válaszról  
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 

36. Interpelláció 
 

 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az Arany János Óvoda magasabb vezetői megbízásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása elleni 

fellebbezéséről 
Előterjesztő:  Torma János tanácsnok 

 
 
3. Előterjesztés Kakas József Kaposvár, Hársfa u. 28. szám alatti lakos bérleti jogviszony 

létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 

 
 

 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 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 röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 
 
 
 

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

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

#: 384   Száma: 08.11.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 08:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73,08 67,86 
Nem 3 11,54 10,71 
Tartózkodik 4 15,38 14,29 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 59/2008.(XI.20) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló – többször 
módosított -, 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 385   Száma: 08.11.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 08:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73,08 67,86 
Nem 3 11,54 10,71 
Tartózkodik 4 15,38 14,29 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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247/2008. (XI.13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbérének módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a lakásalap-elszámolásban a 
lakás- és nem lakásbérlemények kezelési költségének kiegészítésére a lakbérrel nem fedezett 
összeget, a befizetendő és visszaigényelhető ÁFA figyelembevételével, 6.403 eFt-ot a 2009. évi 
költségvetésébe betervezi.  
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő:   2009. február 28. 

 
 
 

-----2. Előterjesztés a távhőszolgáltatás lakossági alapdíjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a fűtési díj egyik összetevője a távhő 
alapdíja, a másik a hődíj. Az utóbbira nincs befolyásuk, a távhőszolgáltatás alapdíja azonban 
azokat a költségeket jeleníti meg, amelyek magával a szolgáltatással függnek össze. A 
Vagyonkezelő Zrt. megfelelően végzi a tevékenységet, 5%-ot nem éri el a költségek növekedése, 
így az alapdíj növekedése is 5% alatt marad, ami nettó 190 Ft/hó lakásonkénti átlagnövekedést 
jelent. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok kérdezte lakossági kérésre Komáromi Attila úrtól, hogy mit és milyen 
arányban fizetnek meg az alapdíjban a lakosok? 
 
Komáromi Attila ügyvezető igazgató válaszában elmondta, hogy a távhő szolgáltatási díj az 
alapdíjra és a távhődíjra bontható. 1991-ben az akkori Ipari minisztérium vezette be, ekkor 
rendelték el a hőmennyiség mérése szerinti elszámolást. Az alapdíjnak kell minden állandó 
költséget takarnia. Fontos, hogy milyen mértékben számolunk alapdíjat és hődíjat. A lakosság a 
hődíj oldalon tud megtakarítást elérni. A hődíjban a hőtermeléshez felhasznált gáz 
teljesítménydíja és gázdíja található, azzal a hatásfokkal és veszteségtényezőkkel, amik ezt a 
hőmennyiség szolgáltatást érintik. Az alapdíjban még megtalálható a vízenergia, villanyenergia, 
személyi költség adójárulékokkal és terheikkel, és  a karbantartás költségéi is.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 386   Száma: 08.11.13/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 08:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 76,00 67,86 
Nem 2 8,00 7,14 
Tartózkodik 4 16,00 14,29 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 60/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és díjfizetési feltételektől szóló – 
többször módosított – 4/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
     

-----3. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Puskás Béla ügyvezető igazgató nem tud jelen lenni, 
ezért Boros Istvánné főkönyvelőt üdvözölte. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy a díjakra vonatkozó előterjesztéseket – 
bárkit, akit érdekel -, internetes hozzáférés kapcsán el tudja érni. Az előterjesztések mellékletében 
megtalálható az a megalapozott számítás, amire alapozták a döntési javaslatokat. 5%-al 
emelkednének a temetkezési szolgáltatás hatósági elemei, a szolgáltatás kellékeinek ára sem 
haladja meg az 5%-os emelést. Az 5%-ékos emelés csak töredéke annak a költségnek, amit egy 
temetés kapcsán fizetni kell, ez nem éri el a 30%-ot. A temetkezési szolgáltatást nagyobb részt a 
kellékek ára határozza meg, ezért fontos, hogy kordában tudjuk tartani ezen árak emelését is. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy Pintér Lóránd benyújtott módosító indítványát a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság nem támogatta.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Svajda József képviselő megkérdezte, hogy világítás lesz-e a temetőben? Mivel november 
elsején mindenki mobil telefonnal próbált világítani. 
 
Szita Károly polgármester kiemelte, hogy egy évben sem költött a város annyit a temetők 
fenntartásra, mint idén, több mint 100 millió forintot. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy halottak napján kikapcsolják  a világítást és 
gyertyafénynél emlékeznek, ez is hozzá tartozik a keresztény hagyományokhoz. Egyébként soha 
ilyen minőségbeli változást, mint az utak felújítása eddig nem tapasztalhattak. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 387   Száma: 08.11.13/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd módosító indítványának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 30,77 28,57 
Nem 16 61,54 57,15 
Tartózkodik 2 7,69 7,14 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



 

2008.12.03.   C:\Documentum and Settings\horvathjudit\Közgyűlés\Jegyzőkönyvek\2008 13. 
  79  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 388   Száma: 08.11.13/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 61,54 57,15 
Nem 7 26,92 25,00 
Tartózkodik 3 11,54 10,71 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 61/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről  és a temetkezésről szóló – többször módosított – 
20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
     
 
-----4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Püspök Rudolfot, a Városgazdálkodási Zrt. elnök-
vezérigazgatóját.  
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Pintér Lóránd írásban benyújtott módosító indítványát a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság nem támogatta. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a szemétszállítás alapdíjra és 
teljesítménydíjas rendszerre bontható. A hulladék szállítás díja továbbra is térítésmentes lesz 
6,5%-ékkal növekedne a díj, ennyivel fizetnénk többet a részvénytársaságnak a lakosság felé 
végzett szolgáltatásáért. A közületi díjak emelkedése 6,5%-ékos, ugyanakkor a lerakási díj a 
beszállított mennyiség változása okán - szolgáltatói javaslatra is - csökkenne 9,5%-ékkal. Mivel a 
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KVG Zrt. rendkívül sok településen szolgáltat, többször megfogalmazódott, hogy miért 
kedvezőbbek a kaposvári díjak, miért marad el a kaposvári díjak növekedése a városkörnyéki 
díjak növekedésétől? Ennek oka, hogy vidéken heti egy alkalommal szállítanak, és ez 110 literes 
edénynél 220 forint nettó költségen történik. Kaposváron önkormányzatunk a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények fejlesztéséről saját maga gondoskodik, ami a 
költségek kedvező alakulását eredményezi. 
 
 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

 
Pintér Lóránd képviselő összehasonlította az önkormányzat által fizetendő díjakat – amit 
átvállalt a lakosságtól- és a közületek által fizetendő díjakat 2003-tól. Ebből kitűnt, hogy a 
közületek 26%-al fizettek többet az átlagárnál. Ha abszolút árakat nézünk, akkor 2003-től 2008-
ig az arányszám 1,7. 2008-ban volt a legjobb, akkor 1,6993-val fizettek többet. Javaslata szerint - 
amit a módosító indítványában is leírt -, a közületi díjak esetében 0%-os legyen a növekvés. 
 
Csizi László képviselő elmondta, hogy javaslatuk fő szempontja az üzemanyagárak esése, amely 
befolyásolja a díjakat, tehát ennek csökkenése sem indokolja az árnövekvést. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy nem az a fő kérdés, hogy hogyan 
alakulnak a díjak a vállalkozások irányában. A lakossági szolgáltatás a meghatározó 
csapásterület, erre alakultak ki azok a szolgáltatási sémák, amelyek kapcsán a fajlagos költségek 
viszonylag alacsony szinten állnak be, természeten a közületihez képest. A közületi díjak és a 
lakossági díjak a szemétszállítás kapcsán jelentős mértékben eltértek, ennek közgazdasági okai 
vannak. Az üzemanyagárakra vonatkozó válaszában megemlítette, hogy évközben az 
üzemanyagok árai messze meghaladták a 2008. évi árakat megalapozó becsléseket, tehát szó 
sincs arról, hogy olyan kedvező változások lennének, amelyekre alapozhatnának valamiféle 
kedvező változást.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 389   Száma: 08.11.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd módosító indítványának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 42,30 39,29 
Nem 14 53,85 50,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 390   Száma: 08.11.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 65,38 60,72 
Nem 6 23,08 21,43 
Tartózkodik 3 11,54 10,71 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 62/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladél 
elhelyezéséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 391   Száma: 08.11.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozat javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69,23 64,29 
Nem 1 3,85 3,57 
Tartózkodik 7 26,92 25,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
248/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a lakossági hulladékgyűjtés 2009. évi költségeként 250.313 eFt + ÁFA, azaz 
bruttó 300.376 eFt összeget fogad el, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

a) heti kétszeri lakossági szemétszállítás, és a keletkezett hulladék elhelyezése, kezelése és 
ártalmatlanítása; 

b) a családi házas övezetben szervezett, naptár szerinti szelektív hulladékgyűjtés; 
c) 35 db szelektív gyűjtősziget heti egyszeri ürítése és a szigetek körüli takarítás; 
d) hulladékudvar üzemeltetése. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2009. január 01-től folyamatosan 
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-----5. Előterjesztés az ívóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 

hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról, a 2009. évi vízterhelési díjról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Ift Miklóst, a Kaposvári Vízművek Kft. ügyvezető 
igazgatóját.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az ivóvíz és a 
csatornadíjak kapcsán módosítani kell majd az amortizációs költségeket. A város 
környezetvédelmi szempontból is ösztönzi azon lakosokat, akik még nem kötöttek rá a 
szennyvízhálózatra, ezt tegyék meg. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Pintér Lóránd írásban benyújtott 
módosító indítványát a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
nem támogatta. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő felhívta a képviselőtestület figyelmét arra, hogy idén 
májusban 13%-al emelték az ivóvíz díját. Akkor komoly vita volt, hogy az amortizációt milyen 
mértékben tudják ráterhelni a lakosságra és felülvizsgálatra fog kerül ennek a mértéke. Mikor 
fogják az adatokat felülvizsgálni, hogy ténylegesen milyen mértékben kell emelni a díjakat?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy mi okozza a két, vidékről befogadott szennyvíz 
árkülönbözetét?  
 
Tálos Krisztián képviselő elmondta, hogy egy árképzés során, ahhoz hogy árat tudjon egy cég 
megállapítani különböző alapadatok begyűjtésére van szükség (cég rezsiköltsége, várható 
értékesítés volumene, egy állománytábla, bértábla, egyéb felmerülő költségek). Megkérdezte, 
hogy rendelkezésre állnak-e a Kaposvári Vízművek Kft.-nél ezek a számok, amelyek alapján 
február elsejétől pontosan tervezhető vízdíjat lehet megállapítani? Ha nem, honnan a bátorság, 
hogy elindítunk egy ilyen céget? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy az elmúlt évi díjmegállapítás 
előtt beruházást végeztek, ami több mint 600 millió forintjába került a városnak. A beruházások 
elszámolása számvitel szerint kell, hogy történjen. Tavaly évközben lépett be a tisztító, ezért 
2008. évre arányosan eső amortizációs költségekkel növelték az árakat. Ma már tudják, hogy egy 
évre mennyi az amortizációs költség. Tálos Krisztián kérdésére elmondta, hogy 2009. február 
elsejétől lesz saját gazdasági vállalkozásunk, ez fogja üzemeltetni a víz-, és csatornarendszert, 
illetve a tisztító műveket. Most egy szolgáltatónk van, van egy díjemelési javaslata, amely a 
koncessziós szerződésben elfogadott képleten alapul.  
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Ift Miklós ügyvezető igazgató arra a kérdésre válaszolva, hogy a beszállított szennyvíz díjában 
miért van különbség elmondta, a különbözet abból adódik, hogy a várost két pontján közelíti meg 
a regionális szennyvízcsatorna. Az olcsóbb közvetlenül a szennyvíztisztító telepre csatlakozik, itt 
a díj csak a tisztítási költséget foglalja magában. A másik rendszer Kaposfüredre csatlakozik, 
ennek többletköltsége jelenti a különbözetet.  A megállapodás szerint minden regionálisan 
csatlakozó a tényleges díjat fizeti, ebből adódik a díjkülönbözet. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok megjegyezte, hogy az év eleji vízdíj emelésénél lakossági felmérés nem 
támasztotta alá a vízminőség javulását. Az a technológia, amit közel 700 millió forint értékben 
megfizettünk, az elvárt ivóvíz minőség javulást eredményezte-e, illetve vannak-e pozitív 
visszajelzések a lakosság részéről?  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, a frakciójuk azt javasolta, hogy 2009. június 30-áig 
maradjanak a mai árak. A személyi átfedések miatt – a régi és az új cég esetében - jól láthatóak 
azok a tartalékok, amik az árképzésben vannak (a mi becsléseink szerint 100 millió). Az 
önkormányzatnál 3 tétel jelentkezik: a koncessziós díj, a tulajdonosi jogok és a megtakarítás. A 
felszabaduló források felhasználásának több módja lehet: az egyik, hogy ez lesz a fedezete a 
váratlan veszteségnek, vagy ugyanezt a díjkülönbözetet vissza lehet adni a kaposváriaknak. Az 
volna a helyes, ha ezeket a tartalékokat a lehető legrövidebb időn belül, még akár a 2009. 
második félévét megelőzően is visszaadnánk valamilyen formában a kaposváriaknak. 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő hozzászólásában elmondta, hogy nagyon elszabadultak 
az árak Kaposváron. Csökkenteni csak ott lehet, ahol a város állapítja meg az árakat, pl. az ivóvíz 
áraknál még az idén, mert jövőre nagymértékben megterheli az embereket majd a recesszió 
hatása.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy Kaposvár bizonyos szolgáltatási területeken 
ármegállapító hatóságként szerepel. Ezek közül van olyan, ahol jelen van a keresztfinanszírozás 
kérdése. Most is van kettősség, sőt bejött még egy indok, hogy ne gondolják azt, a 
keresztfinanszírozás kérdésében politika háttérszándék van. Minden szolgáltatást a fogyasztó 
fizet meg. Ha többet fizettetünk ugyanazért a szolgáltatásért a közülettel, annak végső soron az 
árát a fogyasztó fizeti meg. Elmondta, hogy a várható 4,3 % infláció fölött nem szavaz meg 
áremelést.  
 
Tóth István tanácsnok azon gondolkodott, hogy ha a hozzászólóknak az volt a tervük, hogy 
díjmegállapítás kapcsán zavart keltsenek az emberek fejében, szívük-joga. Ma egy még nem 
működő cégről a jövőbe látó képviselőtársai tudják, hogyan fog előre működik, akkor már most 
is bevezethetnék a céget. Pintér Attila képviselő urat emlékeztette, hogy az ő javaslatára fogadták 
el a technológiai tisztítást, tudva, hogy többletköltséggel jár, ami most a díjakban jelentkezett. 
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Tálos Krisztián képviselő a jövőbe látás képességével nem rendelkezik, viszont ha figyelik a 
gazdasági eseményeket, egy cég amikor elnyer egy munkát, mint pl. a KAVIZ Kft., speciális 
helyzetben van, mivel 100%-os önkormányzati tulajdon, így nem kell pályáznia és versenyeznie 
azért a szolgáltatásért, amit Kaposváron végezni fog. Ha egy 15 éve működő menedzsment nem 
tud 2009. február elsejétől egy várható vízdíjat megállapítani, akkor egy számára teljesen idegen 
területen 15 éves tapasztalatok nélkül, versenyképes árat tud-e ajánlani. 
 
Pintér Attila tanácsnok még egyszer megjegyezte, a fő mondanivalója a vízminőség javulása 
volt, és ígéretet kapott, hogy ez lakossági felmérésben is igazolódik. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy nem létezik olyan 
díjkülönbözet, amit a lakosságnak vissza lehet adni. Már döntött Kaposvár város Közgyűlése 
arról, hogy saját céggel működtetik a víz- és csatornaszolgáltatást. Ehhez több százmillió forint 
szükséges, amit a költségvetésben biztosítottak az induláshoz. Saját vállalkozás biztosításának 
célja az volt, hogy még jobb szolgáltatást tudjanak adni a kaposváriaknak, még kedvezőbb áron. 
Tájékoztatást adtak ugyanakkor már arról is, hogy a lakosság hogyan értékeli a szolgáltatás 
minőségét.  
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 392   Száma: 08.11.13/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd módosító indítványának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 11,54 10,71 
Nem 17 65,38 60,72 
Tartózkodik 6 23,08 21,43 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 
#: 393   Száma: 08.11.13/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 61,54 57,15 
Nem 8 30,77 28,57 
Tartózkodik 2 7,69 7,14 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 63/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz 
díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és –kezelés díjának megállapításáról szóló – többször módosított – 
26/1994.(VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 394   Száma: 08.11.13/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 61,54 57,15 
Nem 7 26,92 25,00 
Tartózkodik 3 11,54 10,71 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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249/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, 
valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról, a 2009. évi 
vízterhelési díjról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a Somogyjád és térségéből, valamint Simonfa-Zselicszentpál községekből a 
kaposvári szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz fogadási díját 2009. január 01-től 
169 Ft/m3 + ÁFA összegben határozza meg. 

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

 
2. A Közgyűlés Taszárról, valamint a mernyei térségből a kaposvári szennyvíztisztító telepre 

érkező szennyvíz fogadási díját 2009. január 01-től 100 Ft/m3 + ÁFA összegben 
határozza meg. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:     2008. november 30. értesítésre 

 
 

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Vízművek Kft a csatornaszolgáltatást 
igénybe vevő fogyasztókra (lakossági és közületi), valamint a szennyvízátadási pontokon 
a más településekre érkező szennyvíz bebocsátókra is a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdésében meghatározott díjfizetési 
kötelezettség mértéke tényleges módosulásának megfelelően az alábbi díjtételeket 
áthárítsa: 

 
a lakossági és a közületi I. kategóriában nettó 7 Ft/m3-t,  
közületi II. kategóriában nettó 9 Ft/m3-t,  
közületi III. kategóriában nettó 16 Ft/m3-t. 

 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:     2008. november 30. értesítésre 
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Szita Károly polgármester köszöntötte Gyenesei Leilát és gratulált az eredményes olimpiai 
részvételért. 
 
Gyenesei Leila megköszönte a meghívást és a támogatást. Nagyon nagy sikernek tartotta az 
olimpiai szereplését. Elmondta, jelenleg a londoni olimpiára készül és ott szeretne igazán jó 
eredményt elérni. 
 
 

-----6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatások díjainak módosításáról 

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

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

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

 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 395   Száma: 08.11.13/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 64/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló – többször módosított – 5/1998.(II.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  



 

2008.12.03.   C:\Documentum and Settings\horvathjudit\Közgyűlés\Jegyzőkönyvek\2008 23. 
  79  

 
-----7. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló, többször módosított 7/200.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
 

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

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

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

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

 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 396   Száma: 08.11.13/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 65/2008.(XI.20.) 
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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-----8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) önkormányzati 
rendelet módosításról 

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

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság a fizetőparkolók esetében javasolta a szombati 
díjmentességet, illetve a 18 órás fizető időtartam 17 órára módosítását, ami a városnak 15-20 
millió forintjába kerülne. A Kaposvár kártya biztosítja a szombati ingyenes parkolást, és a 
rendelet parkolózónával segíti a kaposvári fizetőparkolós övezetben élőket. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Lóránd képviselő kérte a Közgyűlést, hogy foglalkozzon érdemben a parkolási rendszer 
átalakításával, mivel a dugók reggelente illetve délutánonként szinte elviselhetetlen méreteket 
öltenek. Az ármegállapító bizottság ülésén, ahol a tömegközlekedési díjszabásokról volt szó, ott 
is megfogalmazódott, hogy a parkolási rendszer és a tömegközlekedési rendszer kérdéseit egy 
ügyként kellene kezelni, hiszen a belváros közlekedési leterheltségét másképpen nem lehet 
csökkenteni. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a szünetben megtartott bizottsági ülésen sem a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, sem pedig a Pénzügyi Bizottság nem támogatta a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító javaslatát. 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy a közeljövőben érdemes lesz 
átgondolni a város parkolási rendjét, hogyan lehet bevonni a belváros tehermentesítésébe a 
tömegközlekedést. 
 
Tóth István tanácsnok megjegyezte, hogy ő nem támogatta a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító javaslatát. A nagyberuházások kapcsán a 
parkolási rend meg fog változni, utána lehet ezeket a tapasztalatokat értékelni.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy Kaposvár milliárdokat költ az 
utak fenntartására, üzemeltetésére, tisztán tartására és parkolói üzemeltetésére, a belvárosi 
terhelés csökkentése érdekében fizető zónákat alakítottak ki. A reggeli és délutáni dugóra 
válaszolva, akkor lenne igazán elviselhetetlen, ha nem lenne a városban fizető zóna. A 
tömegközlekedés és a parkoló felületek közötti kapcsolatot pár éve megtárgyalták, erre koncepció 
is készült. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 397   Száma: 08.11.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 
indítványáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 23,08 21,43 
Nem 17 65,38 60,72 
Tartózkodik 3 11,54 10,71 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 398   Száma: 08.11.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 65,39 60,71 
Nem 5 19,23 17,86 
Tartózkodik 4 15,38 14,29 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 66/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló – többször módosított – 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.  
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-----9. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 

módosított 35/1999.(XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 399   Száma: 08.11.13/10/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 67/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló – 
többször módosított – 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Tömegközlekedési Zrt. kérelmét, 
amely a 2009. évi autóbusz díjmegállapításokra vonatkozik  a decemberi Képviselőitestületi 
ülésre hozzák. 
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-----10. Előterjesztés a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és 
kollégium képzési szerkezetének átalakításáról, az önálló művészeti szakközépiskola 

létrehozásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Veiger Katalint és Bánné Varga Valériát. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Paksi Lajos képviselő megjegyezte, az előterjesztés utal arra, hogy mit jelent egy művészeti 
szakközépiskola kialakítása, illetve milyen stratégiai oktatási területek fognak hiányozni. A 
következő években olyan fejlesztések valósulnak meg itt Kaposváron - pl. az Agóra, Szivárvány 
Ház -, amely nélkül a Művészeti Szakközépiskola fejlesztését nem tudja elképzelni. A fejlesztés 
elindításával a beiskolázás a szülőknek és a gyerekeknek minimum 5 éves kötelezettséget jelent. 
 
Svajda József képviselő támogatta az előterjesztést. 2007-ben a törvény a fejlesztési bizottság 
kezébe adta a döntési jogot a régióban a szakképzés irányairól és arányairól. Nyilvánvaló, hogy a 
munkaerő piacnak kellene megfelelni a következő években. Négy olyan területet határozott meg 
a testület, amelyet mindenkinek figyelembe kell venni. Az egyik a kiemelten támogatott szakma 
csoportok (23 db, korlátlanul képezhető), a második a támogatott, a harmadik a fejlesztési 
forrásokból nem támogatott oktatási rend, a negyedik az iskolarendszerű képzésben nem 
oktatható szakmák száma. Szerepelnek olyanok, amelyek semmilyen támogatást nem fognak 
kapni. Ki kell kérni az Oktatási Hivatal állásfoglalását. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok kiemelte, hogy törvényszerű az intézményi átalakítás. A 2009. 
szeptemberétől indítandó szakok (alkalmazott fotográfus, díszítő szobrász, közművelődés 
kommunikáció csoport) illeszkednek az irányadó folyamatokba, amelyek „aládolgoznának” a 
Kaposvári Egyetemnek. 2013-tól pedig bővülni fog a zenével és néptánccal, így a hagyományt is 
követi. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, ha nem változtatunk a Zichy-nél, akkor hamarosan be 
kellene zárni, mivel nem felel meg a hatályos törvényi szabályzásnak. Oktatáspolitikában azt a 
módot választották és alkalmazták az elmúlt években, hogy a szerkezeti strukúra átalakításánál az 
oktatásban dolgozók  munkahelye, a gyermekek és a szülők igényei is biztosítva legyenek.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 400   Száma: 08.11.13/11/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 11:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
250/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály  

Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium az önálló művészeti középiskola 
szerkezetének kialakításához szükséges párhuzamos iparművészeti szakközépiskolai osztály 
indítását a javasolt szakmai összetételben - keramikus, díszítő szobrász, alkalmazott 
fotográfus - 2009.szeptember 1-től engedélyezi. 

       
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Stickel Péter igazgató 
                                        Tamás Károly igazgató 
       Határidő:                 2008.november 30. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009.szeptember 1-től a Zichy 

Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium számára 1 humán 
szakirányú, művészet, közművelődés és kommunikáció szakmacsoportos alapozó  
programmal működő szakközépiskolai osztály indítását engedélyezi.  

       Felelős:                   Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Stickel Péter igazgató 
                                        Tamás Károly igazgató 
       Határidő:                 2008. november 30. 



 

2008.12.03.   C:\Documentum and Settings\horvathjudit\Közgyűlés\Jegyzőkönyvek\2008 29. 
  79  

 
 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2013. szeptember 1-től a 

Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium számára az érettségi 
utáni képzés keretében választható hároméves képzési idejű 54 211 07 OKJ számú divat- és 
stílustervező, illetve  a kétéves képzési idejű,   52 213 01 OKJ számú kiadvány- és 
képszerkesztő szakok indítását 1-1 szakmai csoportban engedélyezi. 

        
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Stickel Péter igazgató 
                                        Tamás Károly igazgató 
       Határidő:                  2008. november 30. 
  
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az érettségi utáni, kétévenként 

indítandó fodrász és kozmetikus szakelméleti képzést 2009. szeptember 1-től beszámoltató 
rendszerben a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola szervezi meg. Ehhez a 
fenntartó szakonként heti 15-15 órát  biztosít. 

        
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Stickel Péter igazgató 
                                        Tamás Károly igazgató 
                                        Veiger Katalin igazgató 
       Határidő:                  2008. november 30. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály 

Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium, a Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző Iskola pedagógiai-szakmai programját, valamint alapító okiratát 
2009. február 28-ig módosítani kell. 

 
 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Stickel Péter igazgató 
       Határidő:                  2009.február 28. 
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-----11. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és Kaposvár Építési Szabályzatának 

módosításáról és 2008. évi módosítási igényéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte dr. Stadler József tervező urat. 
 
dr. Stadler József tervező elmondta, amennyiben elfogadják a tervet, akkor egy másfél éves 
folyamat zárul le, amelyben több szakértő tervező is részt vett. A terv több mint 130 módosítást 
tartalmaz (pl. Cseri park, Deseda környéki utak, kerékpárutak, gyalogutak, turisztikai erdők, a 
piac környékének átépítése, a volt Ruhagyár tömbnek a belső rekontsrukciója, az Ady tömb észak 
és déli részének pontosítása, igazítása a megvalósuló beruházásokhoz, az Agóra, stb.). 
Megköszönte a munkájukhoz kapott segítségét, és a megvalósulandó munkához sok sikert kívánt.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 401   Száma: 08.11.13/12/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület az Agórával kibővített rendeletmódosításról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 68/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló – többször módosított – 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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 Szavazás eredménye 
 

#: 402   Száma: 08.11.13/12/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
251/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabályozási tervvel párhuzamosan készült, a 
377/2005.(XII.14.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Kaposvár településszerkezeti 
tervének módosítását jóváhagyja a TSZT melléklet (1-6. sorszámozott lapokkal) és a 
TSZT-Mü (6. sz. melléklet Településszerkezeti Terv műszaki leírása) vonatkozásában. 

 
      Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2008. november 3. (közlésre) 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítására 
érkezett kérelem megtárgyalása során úgy határozott, hogy:  

 
a.) a 71/2004. (IV. 22.) önkormányzati határozattal elfogadott Kaposvár 

település-fejlesztési Koncepció 2.5. pontjának víz-minőségvédelem fejezet 
feladat 6.) bekezdését az alábbiak szerint módosítja és jóváhagyja:  

 
„• folyók, patakok, tavak vízminőségének javítása a terhelő hatások (mezőgazdasági 

kemikáliák, ipari szennyezők, szennyvíz és szennyvíziszap eredetű terhelések, 
állattartó telepek) korlátozásával, a szennyvíztisztítás korszerűsítésével 
(cukorgyári ülepítő tavak technológiai korszerűsítése, környezetük rekultivációja. 
Új tavak létesítése esetén korszerű tisztítási, szigetelési és védelmi technológia 
alkalmazása, a lakó, valamint természet közeli területtől történő nem zavaró 
hatású elhelyezése.). 
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b.) a Cukorgyár fenntartható fejlődéséhez szükséges 100.000 m3 térfogatú pihentető 

tároló tónak a 0274 hrsz.-ú ingatlanon és alternatívaként a meglévő 
szennyvíztelep közelében lévő területen történő elhelyezésének vizsgálatához 
hozzájárul. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő: 2008. december 1. (közlésre) 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítása során 

úgy határozott, hogy az Állami Főépítész javaslatát elfogadva a Bajcsy-Zs. utca – 
Széchenyi tér – Fő utca – Kossuth L. utca által határolt tömbben hosszútávon a gyalogos 
forgalmat preferálja a Csokonai V. M. utca tekintetében. Ennek érdekében 
megvizsgálja az Egészségbiztosítási Pénztár déli oldalán a Megyeháza parkolója alatt 
a gépjárműfogalom átvezetés és térszín alatti kétszintes parkoló kiépítésének 
lehetőségét, továbbá a könyvtártól délre eső gépjármű és parkoló forgalom Kossuth L. 
utcai kivezetését, ennek megfelelően a településfejlesztési koncepciót módosítja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő: 2008. december 1. (közlésre)” 

 
4)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítására 

érkezett kérelem megtárgyalása során úgy határozott, hogy a Kossuth Lajos utca - Bajcsy 
Zsilinszky utca – Széchenyi tér – Fő utca által határolt tömb „tömbrehabilitációs” terv és 
a jogszabály szerinti alátámasztó munkarészek elkészítéséhez, valamint a szabályozási 
terv előzőek alapján történő módosításának vizsgálatához hozzájárul.  

 
Felelős.   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:  2008. december 01. (közlésre) 
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-----12. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 403   Száma: 08.11.13/13/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 11:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 69/2008.(XI.20.) 
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.  
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-----13. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14) számú önkormányzati rendelet 

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

 
 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a nyelvvizsga 
felkészülés támogatására, a munkáltatók lakáshoz jutási hozzájárulásának mértékére egy másik 
előterjesztés során tesznek javaslatot. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Svajda József képviselő megkérdezte, hogy az angol, német, francia mellett, amennyiben másik 
világnyelvre igény van - nő a kereslet az olasz, a spanyol, az orosz iránt -, akkor ott is tudnak-e 
támogatást nyújtani? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a három nagy európai nyelvre összpontosít a 
rendelet, de nem zárják ki akár spanyol, olasz és más nyelvet sem.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő véleménye szerint az előterjesztés a lakáshoz jutást könnyíti meg a 
szakemberek számára, és a munkáltatók részére is könnyítést fogalmaz meg. Zavarónak tartja a 
szociálisan rászoruló kifejezést az előterjesztésben. A nyelvi támogatásban a középiskolák 
javaslatai alapján a polgármester dönt a tervezet szerint. Nem érti, hogy mi alapján fog dönteni a 
polgármester.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a mérlegelés alapja nem a szociális 
helyzet. 
 
Svajda József képviselő elmondta, hogy ellentmondás van, naponta hall arról, hogy 
szakemberekre van szükség. Amikor 3-5-10-20 milliárdnyi árbevételnél 700 ezer forint 
támogatást le kell vinni 400 ezer forintra, akkor csalódik az ember, hogy a várost majdnem hogy 
egyedül hagyják. 
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Pintér Attila tanácsnok Svajda József képviselő úr hozzászólására elmondta, hogy minderről 
szó volt a gazdaságfejlesztési tanácsi ülésén. Ha a támogatási összeg mértékét lejjebb viszik, 
akkor nagyobb eséllyel adnak támogatást a munkavállalóknak. Ennek köszönhető az, hogy 750 
ezer forint 400 ezer forintra mérséklődött. A munkáltató eldöntheti, hogy ezt az összeget 
támogatásként vagy munkáltatói kölcsönként biztosítja a pályázó számára. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy az önkormányzati rendelet alapján a  kaposvári 
lakóhelyű tanuló jelentkezését támogatja,  viszont azok a kollégisták, akik ideiglenes 
lakcímbejelentőt töltenek ki, kimaradnak ebből? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy a szociálisan rászoruló 
kifejezést kénytelenek voltak belerakni, annak ellenére, hogy nem szociális alapon történik az 
odaítélés olyan feltételeket támasztottak, - hacsak valaki az egyetem elvégzése után nem lesz 
rögtön valamelyik bank vezérigazgatója, - akkor kaphat támogatást. Ha nem szociális alapon 
adnák a támogatást, köteles lenne adózni ezután. A polgármester a rendelet 23/A § (2) és (3) 
bekezdése alapján dönt. Ma a magyar jogban létezik lakóhely és tartózkodási hely. A 
kollégistáknak kollégiumban tartózkodási helyük van. Kaposvár önkormányzata a támogatást 
csak a kaposvári lakóhellyel rendelkező személyeknek biztosítja. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a Kaposvári Egyetemen tanulók 
esetében az ösztöndíjfeltételeket módosítani fogják. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 404   Száma: 08.11.13/14/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 11:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100,00 78,57 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 22 100.00 78,57 
Nem szavazott 4   14,29 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 70/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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-----14. Előterjesztés a zártkertek (külterület) őrzésének támogatási rendszeréről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy jogos panaszok sokasága fogalmazódott meg a 
zártkerti tulajdonosok részéről a rendőrség irányába, amikor a betakarítási időszakban egész éves 
munkájuk eredménye tűnik el. Több zártkerti közösség részéről merült fel, és kérdésként 
fogalmazódott meg, ha egy önszerveződő közösséget létrehoznának, akkor számíthatnának-e 
valamilyen önkormányzati támogatásra. Jegyző úrék erre a kérésre hozták be ezt az előterjesztést. 
8 közösség már jelezte, hogy mindenképpen igénybe kívánja ezt a lehetőséget venni. Attól 
függően, hogy milyen hatékonysággal fog működni kb. fél, háromnegyed év múlva újra 
napirendre vesszük a témát. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és 
támogatták. 
 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi  
Bizottságnak egy módosító javaslatát.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kovács József tanácsnok támogatja az előterjesztést. A Zselic-kertvárosban vannak olyan 
területek, ahol sűrűn vannak a hétvégi házak. Az a 100-as szám, amit az előterjesztés említ nem 
mindig reális. Ez a szám mennyire merev, lehetséges-e ezen később változtatni?  
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy Kaposszentjakabon a zártkerti területek védelme úgy 
működik, hogy szerveződött a helyi lakosokból egy polgárőr szervezet. Ebben az esetben maga a 
polgárőrség pályázhatott volna, vagy pedig hegyközösségnek kellett volna pályáznia? 
 
Szita Károly polgármester  kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az utóbbi pályázhatott volna. 
A másik kérdésre válaszolva, elmondta, hogy nem 100 főnek kell megalakítania a közösséget, 
akár 10-en is megalakíthatják, de vállalnia kell 100 ingatlan megfigyelését, őrzését. 
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-----Hozzászólások----- 

 
 
Csizi László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy nemcsak a zártkertekben vannak sajnos 
lopások, hanem a város külső területeinek egy részén is, mint pl. a toponári városrészben. 
Nagyon sokan nem jelentik be a bűncselekményeket, nem akarnak kanosszát járni, ezért 
elfogadhatatlan, hogy a város pénzt ad a cseri városrész fokozott őrzésére, ugyanakkor a toponári 
városrész közbiztonsága a 0-val egyenlő.  
 
Szita Károly polgármester válaszában megfogalmazta, hogy Magyarország közbiztonságáért a 
mindenkori magyar Kormány és annak rendőrsége felelős. A város ezt a tevékenységet a 
rendőrségen keresztül, vagy közvetett módon a civil közösségeken keresztül igyekszik támogatni. 
Ezért adtak a donneri és cseri városrészre a rendőröknek 10 millió forintot. A rendőrség pontosan 
tudja a problémákat, de nem kaptak több pénzt az államtól, ezért próbált az önkormányzat 
segíteni.  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy van egy körzetes rendőrük, akinek úgy tud a 
segítségére lenni - ne csak nappal, hanem éjjel is járőrözni tudjon –, hogy a tiszteletdíjának egy 
bizonyos részét időszakonként felajánlja tankolásra. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok szerint arra kell törekedni, hogy minél szélesebb körű legyen az 
összefogás. Más jellegű pályázatoknál is az a tapasztalat, hogy vannak emberek, akik 
megpróbálnak kibújni, de élvezni a hasznát. Ez olyan kezdeményezés, ami mindenkinek jó, nem 
fog terhet róni egyetlen lakó vállára sem, viszont az előnyeit élvezni tudják majd.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 405   Száma: 08.11.13/15/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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252/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
     Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 51/1995.(XII.29.) számú az 

átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és Környezetvédelmi Alap 
kezeléséről szóló önkormányzati rendelet 29.§-a szerinti Hegygazdák Közössége Támogatási 
Keretet a 2009. évi költségvetési rendeletében a zártkertek őrzésének támogatása céljából 3 
millió Ft-tal megemeli. 
 

    Felelős: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
    Határidő:                            2009. február 28. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 406   Száma: 08.11.13/15/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a  módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 71/2008.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és 
a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló – többször módosított – 51/1995.(XII.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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-----15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 
nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében 

foglaltak teljesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok megjegyezte, hogy az eszközbeszerzés már a 90-es évek végétől 
folyamatos, viszont december 31-én a határidő lejár. Kérte az oktatási kormányzatot, hogy ne 
zárja be ezt a lehetőséget, hanem továbbra is finanszírozza. A táblázatokból kiderül, hogy az 
intézmények nem tudják a közoktatási törvény mellékletében felsorolt kötelező 
eszközjegyzéküket maradéktalanul teljesíteni.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy a városnak ez már egy több évtizedes programja, ebben a 
programban dolgoztak a legtöbben, iskolák, pedagógusok, vezetők. Ha megnézzük az 
eredményét, elismeréssel lehetünk a pedagógus közösségeknek. Nem lehet bezárni a lehetőségét, 
az eszközfejlesztést folytatni kell.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 407   Száma: 08.11.13/16/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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253/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 359/2003.(XII.11.) sz. 
határozatának 1.) és 2.) pontjában meghatározott felosztás és ütemezés alapján végrehajtott,  a 
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7.sz. melléklet  kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési  
jegyzék  fejezetei szerint meghatározott intézményi beszerzések és fejlesztések   teljesítését 
jóváhagyja. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Stickel Péter  igazgató 

                     Molnár György igazgató   
Határidő:    azonnal. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felterjesztéssel fordul az 
Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz az eszközfejlesztési  program  folytatásának 
engedélyezése, valamint a szakmai fejlesztési normatíva újbóli biztosítása érdekében. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Stickel Péter  igazgató 
Határidő:     2008. november 21. 
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-----16. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények 2008. évi szakmai és informatikai 
fejlesztési feladatainak támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 408   Száma: 08.11.13/17/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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254/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. mellékletének 18.a.) pontja alapján a 
23/2008.(VIII.6.) OKM rendeletben meghatározott és az 1.sz. táblázatban részletezett módon 
biztosítja intézményei részére a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok teljesítéséhez  
szükséges támogatási kereteket. Ezen belül a Taninform szoftverre 13 922 400 Ft-ot, nevelő-
oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében szereplő eszközök, taneszközök 
beszerzésére bérleti konstrukcióban szereplő eszközök megvásárlása 16 553 400 Ft-ot, 
pedagógiai szakszolgálat ellátására 1 840 000 Ft-ot biztosít. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Stickel Péter igazgató 
                             Molnár György igazgató 
                            Oktatási intézmények vezetői 
Határidő:    2008. december 31.  
 
 
 

-----17. Előterjesztés az iskolabusz szolgáltatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok felháborítónak tartotta, hogy már az óvodásokat is buszra akarják 
ültetni. 
 
Szita Károly polgármester kiemelte, hogy azzal a céllal ültetik buszra őket, hogy az egyik 
településről a másikra elszállítsák őket azért, hogy óvodába járhassanak. 
 
Paksi Lajos képviselő véleménye szerint, amennyiben ellenzik, hogy buszra ültessék a 
gyerekeket, akkor azt is mondhatnánk: ahol óvodáskorú gyerekek vannak, ott építsenek óvodát, 
ami lehetetlen. Azt kellene támogatni, hogy 5 éves koruk előtt a gyerekek óvodába kerüljenek.  
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő megjegyezte, hogy a kistelepülésen élő azon szülők 
véleménye a fontos, akiknek a gyerekei falubusszal, kísérővel jutnak be Kaposvárra, lakástól az 
iskoláig, óvodáig. 
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dr. Giber Vilmos tanácsnok megkérdezte, vajon ezeknek a gyereknek mikor kell felkelnie? 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a falvakban más a helyzet, sok a 
munkanélküli. Kérte, hogy fogadják el a határozati javaslatot. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 409   Száma: 08.11.13/18/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 1 3,85 3,57 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
255/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Óvodai Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2008. november 15. 

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

szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződést az óvodai ellátottakra kiterjessze. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:   2008. november 15. 
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-----18. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 3. portálcsere költségeinek elszámolásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 410   Száma: 08.11.13/19/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
256/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E.u.3.sz. alatti 
épület földszintjén lévő 60 m2 alapterületű helyiség portálcseréjének költségei  legfeljebb 
2.700.000.-Ft+ÁFA  értékben – a helyiség bérlője   Kiss Richard  Zselickislak, Kossuth L.u.25. 
sz. alatti lakos részére a bérleti díjba elszámolásra kerülnek 
A költségek a bérlő által kibocsátott és a Polgármesteri Hivatal által igazolt számla alapján 
kerülnek kompenzálásra a bérleti díjban oly módon, hogy az a havi bérleti díj 50 %-ig terjedhet. 

-Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése -  Kiss Richard Zselickislak, Kossuth L.u.25. sz. alatti 
lakos  részére – a Kaposvár, Ady E.3. sz. alatt lévő utcafronti helyiség portálcseréjéhez szükséges   
építési eljáráshoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sárdi Péter igazgató  
Határidő:     2008. december 31. 
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-----19. Előterjesztés a Vár utcai üzletközpont projekttel kapcsolatban megkötendő 

településrendezési szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
Zsoldos Róbert képviselő megkérdezte, hogyan látja az előterjesztő, meg tud-e valósulni ez a 
beruházás?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, reálisan gondolkodva nem. Pl. a füredi kettőre is 
vonatkozik, az egyik helyen a tulajdonosnak 1,3 milliárdja fekszik benne. Nem tudják tovább 
adni az ingatlanokat, nem tudják azokra a beruházásokra értékesíteni, amire mi engedélyt adtunk 
a számukra. 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mit tudnak a vevőről, milyen szándékai vannak? Mi 
várható a Vár utcában és mikor? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a tulajdonosnak az a szándéka, hogy a 
lehető legnagyobb haszonnal tudjon építkezni és értékesíteni. A vevőnek fontos a beépítés, hisz a 
beruházást bankhitelből és saját tőkéből finanszírozza, de a városnak is érdeke a munkahelyek 
miatt.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Zsoldos Róbert képviselő elmondása szerint az önkormányzat nagyon sokszor lemondott a 
kötbérekről - a beépítési kötelezettség határidejét hosszabbítva-, csak azért, hogy ezek a 
beruházások megvalósuljanak. Véleménye szerint a jövőben jó lenne, ha jobban odafigyelnének a 
beruházók kiválasztásánál, valóban olyan cégekkel kössenek megállapodást, akik tudják is tartani 
a szerződésben vállalt kötelezettségeiket.  
 
Szita Károly polgármester úgy látta, hogy a kötbér megfizetése tönkretehet egy vállalkozást és 
az ott lévő munkahelyeket is. Azzal a javaslattal fog élni, hogy engedjék el, mert az érdekük az, 
hogy segítsék a beruházásokat.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 411   Száma: 08.11.13/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
257/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az ATREIDA Kft.-vel kötött 
településrendezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
mellékelt településrendezési szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és a 
címzetes főjegyzőt annak aláírására. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 

                         Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:      Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató  
Határidő:             2008. november 20. (szerződés megkötésére) 
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-----20. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 8. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 412   Száma: 08.11.13/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
258/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 8. 
alagsorában lévő 30 m2 alapterületű helyiséget törzsvagyonba helyezi, és a Polgármesteri Hivatal 
használatába adja. 
A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő költségek a Polgármesteri Hivatalt terhelik. 
  

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2008. november 15. 
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-----21. Előterjesztés a komplex hulladékkezelő létesítése kapcsán a Kaposvári Egyetemmel 

kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés támogatása fontos, mert a 
kaposmenti hulladékgazdálkodási program második fordulójára sikeresen be tudnák nyújtani a 
pályázatot. Az első fordulót már elnyerték.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
 
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 413   Száma: 08.11.13/22/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság módosításával együtt a határozati javaslat 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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259/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Egyetemmel 
kötendő előterjesztéshez mellékelt szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az áfa fizetési kötelezettséget a 2009. évi 
költségvetésébe betervezi és a Kaposvári Egyetemre azt nem hárítja át.  

 Felelős:                                  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:                     Sárdi Péter igazgató   
 Határidő:                               2008. november 30. (a megállapodás aláírására) 
 
 
 
 
 

-----22. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonát képző nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén érvényesítendő minimális bérleti 

díjakat megállapító 28/2008.(II.28.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 4-5 éve az volt a probléma, 
hogy nem tudtak üres tornatermeket felajánlani sport célokra, most azonban az a helyzet, hogy a 
tornatermeik nagy része kihasználatlan, ezért a minimális összeg - 1500 Ft/óra - csökkenjen a 
felére. Az iskolák vezetőinek az lenne a célja, hogy minél több saját bevételre tegyenek szert. 
Több cél szervezet is megkereste a Hivatalt, hogy segítsék az iskolákat abban, hogy 
megfelezhessék a minimum árat.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy ő maga is végigélte ennek a gyakorlatát. Kell-e egyáltalán 
az önkormányzatnak szabályoznia ezt? A többségi álláspont az volt, hogy az intézmények saját 
felelősségében döntsenek a bérbeadás összegéről. Az intézményvezetőknek mérlegelniük kell, 
hogy a plussz rezsiköltséggel együtt is megéri-e nekik. A piaci viszonyokat korlátozzák, 
megzavarják ezzel a döntéssel. Ne szabályozzák az intézmények hatáskörét, vagy pedig kötelező 
szabályozni? Ha nem kötelező szabályozni, akkor az az érdeke az intézményvezetőnek, hogy 
minél többször adják ki, minél több összegért a termet, mert saját érdekeltsége is azt kívánja.  
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Borhi Zsombor tanácsnok véleménye szerint a bérleményekből származó bevételeket az 
intézményvezetők megjelenítik a következő éves finanszírozásnál. A következő évben nem 
tudják teljesíteni azt a tervet, akkor másból kell előteremteniük.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta: az intézményeknek a saját bevételeiket 
hozniuk kell. Van egy várospolitikai elvárás a tekintetben, hogy milyen árat engedünk meg egy 
adott intézménynek érvényesíteni az belépőjegynél. Másrészt viszont az intézmény vezetőnek 
van egy olyan kötelezettsége, hogy az önkormányzati támogatásból ki kell jönnie és 
gazdaságosan kell működtetni  magát az intézményt. Ekkor felmerül az a kérdés, hogy miért 
határozzuk meg, hogy milyen árakat kérhet, maximum irányárat lehet szabni. Ebben az esetben is 
csak irányárat szabunk. Ebben érvényesül egy várospolitikai szándék is, ezt próbálja összegyúrni 
a saját költségvetésével, hogy ezen belül a bevételt is teljesítse. Az intézményvezető is érdekelt a 
magasabb árbevételben. Jöttek olyan jelzések, hogy szeretnék kiadni a tornatermet, de mivel mi 
megkötöttük a kezét azzal, hogy 1500 forintot kérnie kell, nem tudja kiadni. Ezért feleztük meg a 
díjat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 414   Száma: 08.11.13/23/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
2602008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 28/2008.(II.28.) önkormányzati 
határozat 1. pontjában szereplő „Tornaszoba 1.301,-„ szövegrész helyébe a „Tornaszoba és RSG 
csarnok balett terme 750,-„ szövegrész lép. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   azonnal  
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-----23. Előterjesztés a Deseda tó körüli ökoturisztikai gyalogút és kerékpárút, valamint a 
horgászpálya létesítése érdekében szükséges kisajátítás pénzügyi fedezetének biztosításáról 

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 
 

#: 415   Száma: 08.11.13/24/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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261/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Deseda tó körüli ökoturisztikai 
gyalogút és kerékpárút, valamint a horgászpálya létesítése érdekében szükséges kisajátítás 
pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló előterjesztést és a kisajátítási terv alapján az ingatlanok 
megvételéhez, illetve a kisajátításához a 2008. évi költségvetési hiány terhére 14.000.000.-Ft-ot, 
míg a 2009. évi költségvetésben 46.000.000.- Ft-ot biztosít, melyből 2009. évre a túraútvonal 
kialakításához szükséges ingatlanvásárlás értéke 11.200.000.- Ft. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítást pótló adásvételi szerződések aláírására, 
továbbá a kisajátítási eljáráshoz szükséges pénzügyi nyilatkozat megtételére. 
  
Felelős:                               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009. június 30.(az ingatlanvásárlások és kisajátítás lebonyolítása) 
                                               azonnal  (a fedezeti igazolás kiadása) 

 
 
 
 

-----24. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési Tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az autóbusz öbölpár építése 
és jelzőberendezések telepítése Kaposvár belterületén, pályázati forrásból, a november 
harmadikán érkezett támogató levél alapján 110 millió forintot kaphatnak a megvalósításra. 
Ebből öbölpárokat nem tudnak építeni, mert a pályázati kiírás meghatározta, hogy buszöbölpárt a 
beruházási értékének maximum csak 10%-ékáig lehet befogadni és építeni. A Klebelsberg 
Kollégium előtti csomópontnál egy másik pályázatot is benyújtottak a Közlekedési Minisztérium 
felé. Ez a legfontosabb csomópont, amit már régóta kértek, hogy közlekedési lámpával védett és 
irányított legyen. Közben a Közútkezelő Kht. elkezdte építeni párhuzamosan a jelzőlámpákat, 
ebben a pályázatban is szerepelt a beruházási összeg. Nyilván ezért, mivel a beruházás a másik 
forrásból valósul meg, az össztámogatási összeget csökkenteni fogják. Fontosnak tartotta - az ott 
élőkkel egyetértésben -, hogy buszöbölpárt ne a falu végén építsék meg Kaposfüreden, hanem a 
Művelődési Ház előtt. 
A Cseri utca északi oldalának csapadékcsatorna bővítésénél a pályázat tartaléklistára került. Ha 
az NFÜ hozzájárul a 2009-2010-es források előrehozásához, abban az esetben lesz pénz a 
tartaléklistán szereplő beruházások elvégzésére.  
Agórára benyújtott pályázat esetében marad a támogatás, mint amit megpályáztak.  
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-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, mekkora értékű programot fognak tudni a módosításokkal 
együtt megvalósítani, amennyiben a buszöbölpárt nem tudják megépíteni Kaposfüreden? Kb. 
mekkora összegű lehet ez a program? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 110 millió forintos összberuházási értéken tudják 
megvalósítani a programot, a gazdasági pénzügyi válság kaposvári válaszról szóló előterjesztés 
tárgyalásánál említve lesz. Csak akkor elnyert egy támogatás, ha megkapják a szerződést és meg 
tudják kötni. Megjegyezte, hogy a Kormány készül a különböző projektek és támogatások 
átcsoportosítására, nem biztos, hogy minden szerződés alá lesz támasztva. Számolni kell azzal is, 
hogy elnyert projektekből akkor lesz valóság, ha legalább a támogatási szerződést meg tudják 
kötni. Pénz még akkor sincs belőle.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy az előterjesztés rengeteg pénzről, fejlesztésről és 
beruházásról szól. Megnézte, hogyan állnak a pályázati anyagok és hogy mennyi munka van 
benne. Polgármester úr nyilatkozta, hogy Kaposvár igyekszik előrehozni a beruházásokat. A 
Kapos Hotel felújítását nem számolva is 11,5 milliárd összegű beruházás van az anyagban, 
amelynek önrésze 5,6-6,3 milliárd forint. Ezek úgy szerepelnek, hogy első körben támogatásra 
érdemesnek ítéltettek - és közben megkapta a választ -, ez még nem pénz. Ez akkor lesz pénz, ha 
a második körben is támogatásra talál, illetve a szerződéseket aláírják. Jó ütemnek tűnik, ha 2009. 
nyarán elkezdődnek a beruházások, amennyiben nem változik lényegesen a fejlesztésre fordítható 
központi támogatás. Nagyon komoly beruházásokról van szó, milyen a fenntarthatóságuk? Mibe 
fog kerülni a működtetése a városnak? 
  
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint több típusa van a beruházásoknak: vannak, amelyek 
rendkívül fontosak, viszont a beruházások többsége nagy fenntartási költséggel jár, hozzáadott 
értéket viszonylag keveset fog termelni. Elmondta, hogy  a Nostra finanszírozása kapcsán van 
egy jelentős pénzügyi bizonytalanság, erre vonatkozóan még nem áll minden információ 
rendelkezésre, de ez így ismét az önkormányzat számára fog további terheket jelenteni. Létrejön 
egy olyan kulturális tér, amit nem fognak tudni kulturális tartalmakkal megtölteni.  
 
Tóth István tanácsnok szerint nem sok példa van a világban arra, ha valami támogatás 
elnyerhető, akkor azokat a célokat az illetékesek nem pályázzák meg. Nem igazán mondanak le 
támogatási pénzekről. Hogy mit pályázunk, hogyan és mennyiért, ebben döntő felelőssége van a 
pályázat kiírójának is. Olyan pályázatokat kellene kiírni, amelyek a feltételeknek megfelelnek. 
 
Csizi László képviselő úgy látta, hogy a beruházások egy része támogatható. Úgy látta, hogy 
pályázni arra lehet, amire kiírás volt, pl. az Agóránál fontosabb lett volna a Színház felújítása, 
amit sajnos elutasítottak. 1,7 milliárd forintot nem szabadna veszni hagyni, mert abból valóban a 
kaposvári vállalkozók fognak munkahelyet teremteni. Volt olyan beruházás is, ami csak arról 
szólt, hogy ezt ígérték a választóknak pl. a Nostra centrum kialakítása. Ennél fontosabban 
felújítandó létesítménynek tartotta a Sportcsarnokot.  
Pintér Attila tanácsnok megállapította, hogy a város csak olyan pályázatokat adott be, amelyek 



 

2008.12.03.   C:\Documentum and Settings\horvathjudit\Közgyűlés\Jegyzőkönyvek\2008 54. 
  79  

a céljainak megfelelt. A támogatásokat illetően örömteli, hogy vannak olyan pályázataink, 
amelyek pozitív elbírálásban részesültek. Nem hangzott el kiegészítésben, hogy erről 
számolhattak be a Kapos Hotel 600 millió forintos, illetve a Kaposvári Egyetem közel 3 milliárd 
forintos támogatását illetően is.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy alapvetően azt kell elfogadni, amit a 
pályázat kiírója, a Magyar Állam, mit preferál. Semmi másra nem lehet pályázni, mint amire a 
kiíró referenciákat ad. Vitatható, hogy a Kormány e tekintetben helyes úton jár-e el. Pl. Az Együd 
Művelődési Központ felújításánál fontosabb volna a Gépipari Kollégium felújítása, viszont a 
pályázat kiírója inkább egy művelődési központ felújítására ad pénzt. Említette a Színházat is. 
Megmagyarázta, hogy a beruházások előrehozatala azt jelenti, hogy rossz esetben a városnak 12 
milliárd forintjába kerülne a felújítás, felvállalva annak kockázatát, hogy még a döntés előtt 
előrehoznának minden befektetést.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 416   Száma: 08.11.13/25/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 12:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
262/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési 
Tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a projektekre 
vonatkozó módosított Cselekvési Tervet.  
Megbízza a polgármestert, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács előtt képviselje az 
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, valamint, hogy javasolja a Tanács számára a Cselekvési 
Tervben szereplő fejlesztések és előkészítésük támogatását. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sári László pályázati igazgató 
Határidő:   2009. június 30. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Cselekvési Tervben szereplő 
alábbi kiemelt programok tekintetében kötelezettséget vállal a pénzügyi fedezetnek az 
önkormányzat 2009-2010. évi költségvetési rendeleteiben történő biztosítására, s felhatalmazza a 
Polgármestert a közbeszerzési eljárások lefolytatására. 
 

Teljes bekerülési költség 
- Kaposvár városközpont rehabilitáció     2.396.154 e Ft 
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukciója és bővítése, 

új gyógyászati kezelő- és vendéglátóhelyek kialakítása  2.970.000 e Ft 
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése    2.311.850 e Ft 
- Nostra ifjúsági centrum kialakítása     1.696.740 e Ft 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. február 28., ill. 
    2010. február 28. 
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-----25. Jelentés a lejárt közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 417   Száma: 08.11.13/26/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 13:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100,00 78,57 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 22 100.00 78,57 
Nem szavazott 4   14,29 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
263/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 335/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat határidejét 2008. november 30-ra 

módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. november 30. 
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2.) A Közgyűlés a 3/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat 16. pontjának határidejét 2009. július 

30-ra módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. július 30. 
 
3.) A Közgyűlés a 168/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat határidejét 2008. november 30-ra 

módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. november 30. 
 
4.) A Közgyűlés a 179/2008. (VI. 30.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2009. 

január 30-ra módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató  
Határidő: 2009. január 30. 
5.) A Közgyűlés a 184/2008. (VI. 30.) önkormányzati határozat határidejét 2008. november 30-ra 

módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. november 30. 
 
6.) A Közgyűlés a 213/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat határidejét 2008. november 30-ra 

módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2008. november 30. 
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-----26. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2008. III. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 418   Száma: 08.11.13/27/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 13:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100,00 78,57 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 22 100.00 78,57 
Nem szavazott 4   14,29 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
264/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2008. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
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-----27. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 419   Száma: 08.11.13/28/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 13:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
  
 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 90,91 71,43 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 9,09 7,14 
Szavazott 22 100.00 78,57 
Nem szavazott 4   14,29 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
265/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2008. évi 
költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
 



 

2008.12.03.   C:\Documentum and Settings\horvathjudit\Közgyűlés\Jegyzőkönyvek\2008 60. 
  79  

-----28. Előterjesztő a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század 
magyar áldozatai emlékhelyének kialakításáról 

Előterjesztő: Pintér Lóránd frakcióvezető 
 

Csatlakozó előterjesztés a november 4-e helyi emléknappá nyilvánításról és a XX. század 
magyar áldozatai emlékhelyének kialakításáról szóló előterjesztéshez 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy már sokadik alkalommal adták be a javaslatot arra, 
hogy november 4-ét Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzata nyilvánítsa helyi emléknappá a XX. 
század magyar áldozatainak emlékére. Az előterjesztés alapgondolata az, hogy a társadalmi 
megbékélést úgy lehet megteremteni, hogy ha részrehajlás nélkül, közösen emlékszünk a régmúlt 
eseményeire. Minden évben november 4-én az SZDSZ helyi szervezete gyertyát gyújt a Nagy 
Imre szobornál. Megkérte a képviselőtársait, hogy a nemzeti megbékélés helyi szimbólumaként 
támogassák ezt az előterjesztést.  
 
Szita Károly polgármester a csatlakozó előterjesztéshez megemlítette, hogy csak úgy, mint az 
SZDSZ frakció előterjesztése, ez is változatlan az egy évvel korábbihoz képest. Egy év óta a 
törvényi szabályozás sem változott a tekintetben, hogy a különböző nemzeti ünnepek 
megállapítási jogköre nem az önkormányzatoké. Több érvre azért most nem volt szükség, mert 
tavaly e tekintetben hosszas vitát folytatott a képviselőtestület. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok Pintér Lóránd képviselőtársától kérdezte, hogy most november 4-én 
a Pártok Háza előtti megemlékezésen miért nem volt jelen? 
 
Pintér Lóránd képviselő válaszában elmondta, hogy abban az időben valószínűleg az SZDSZ 
párhuzamosan szervezte a saját ünnepséget. Kiemelte, hogy az előterjesztés célja az, hogy a XX. 
század valamennyi áldozatáról megemlékezzünk. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 420   Száma: 08.11.13/29/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 13:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a csatlakozó előterjesztés határozati javaslatának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 80,00 57,15 
Nem 2 10,00 7,14 
Tartózkodik 2 10,00 7,14 
Szavazott 20 100.00 71,43 
Nem szavazott 6   21,43 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
266/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nemzeti eseményhez kapcsolódó helyi emléknap 
létrehozását nem támogatja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő:  azonnal 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 421   Száma: 08.11.13/29/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 13:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület SZDSZ frakció határozati javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 26,67 14,29 
Nem 9 60,00 32,14 
Tartózkodik 2 13,33 7,14 
Szavazott 15 100.00 53,57 
Nem szavazott 11   39,29 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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-----29. Előterjesztés a 67-es számú gyorsforgalmi út megépítésének érdekében történő 

önkormányzati felterjesztéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Kaposvárnak fő programja 3 
út megépítése –M76, M9, M65-, amit rangsoroltak, és megállapodtak, hogy a hangsúlyt az M67-
es út építésére helyezik. A kormányzati tisztséget viselő kaposvári politikusok ígérték, hogy az 
M67-es út 2x1 sávon, valamennyi települést elkerülve 2009-ig megépül. Javasolta, hogy a 
Kormány gondolja át az eddigi beruházás-politikáját és hasonlóan a brit miniszterelnökhöz hozza 
előre a beruházásokat, mivel ez a válságból kivezető út legfontosabb eszköze. 
 

-----Kérdések----- 
 

Csizi László képviselő megkérdezte, hogy a határozati javaslatot miért nem lehet két pontban 
meghatározni? Az első pontjának javasolta a Kormány 2010-ig építse meg gyorsforgalmi utat 
2x2 sávos paraméterrel, a kettes pontja pedig amennyiben ez nem lehetséges, akkor legalább 
2010-re 2x1 sávosan azzal, hogy később bővíthető legyen.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte jól értelmezte-e a polgármester úr felvezetőjét, hogy 2006-
ban aláírt megállapodás felülírásra került és nem azt kezdeményezték, mint a korábbi 
megállapodásban volt – 2x1 sávon – hanem megtartva az évszámot 2x2 sávon épüljön meg a 
gyorsforgalmi út. Van-e olyan lehetőség a felterjesztési jog gyakorlásán túlmenően, amivel 
sürgetni tudnák a gyorsforgalmi autóút építésnek az ügyét?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy nem csak a 2x1 sáv változott 2x2 sávra. 
Az eredeti közös akarat és szándék arról szólt, hogy 2009-re megépül 2x1 sávon valamennyi 
települést elkerülve a 67-es út, aztán a Kormány úgy döntött, hogy csak a kaposfüredi elkerülő 
épül meg. Aztán jött a pénzügyi válság, és azt tapasztalják, hogy Európában az egyik 
legfontosabb eszközként az állami beruházások előrehozását sürgetik. Műszakilag lehetséges a 
beruházást előrehozni és 2x2 sávon megépíteni. Ma már munkahelyteremtés, 
munkahelymegtartás és a fejlődés jelentős gátja a közúti infrastruktúra hiánya. Pintér tanácsnok 
úr kérdésére elmondta, az önkormányzatok nem tudnak gyorsforgalmi utat, autópályát építeni. 
Minden eszköz e tekintetben is a Kormány kezében van. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy 2006-ban született egy levél az út 11,5 tonnásításról. 
Ez év elején kiírásra került ez a közbeszerzési eljárás, ami az út 11,5 tonnásítására vonatkozott, 
illetve az elkerülő utak megépítéséről. Később visszavonásra került ez a közbeszerzési felhívás. 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., illetve a Somogy Megyei Közút kezelő  Kht. 
képviselőinél szembesült azzal, hogy a közbeszerzési eljárás befejeződött. Majd az április 8-i 
találkozón - amelyet a levél is említ -, megállapodás született, hogy 2010 és 2013 között új 2x1 
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sávos pályatestet építenek, amely a későbbiekben 2 sávos lesz, 110-es emelt sebességgel, tehát 
autóúti paraméterekkel fog működni. Ezen kívül észlelt technikai problémát is, mivel a füredi 
elkerülőt nyilvánvalóan nem lehet 2x2 sávosítani, mivel a települési bekötők nem teszik lehetővé. 
Ezen kívül elkészült a 17 kilométeres somogytúri szakasz, ami már autóúti paraméterekkel 
működik. Tehát a pontosság kedvéért a füredi elkerülő és a somogytúri szakasz között kellene a 
pályatestet megépíteni. A hozzászólásával azt akarta érzékeltetni, hogy ez nem egy organikus 
fejlődésnek az eredménye, hogy most itt tartunk, hanem minden helyi szereplő jelentős 
mértékben „hozzájárult” ahhoz, hogy ez a késés bekövetkezzen. 
 
Pintér Attila tanácsnok megjegyezte, hogy 2002-től napjainkig százszor annyi pénzt költött 
Somogy megyében útfejlesztésre a Kormány, mint 1998-2000 között. Ebben benne van az M7-es 
autópálya építése és minden más útfejlesztés, ami Kaposvár belterületén történt. Megkérdezte 
Kolber Istvánt, hogy mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy egyrészt realizálva legyen a 
2010, másrészt a lehetőségekhez képest még inkább felgyorsítani az útépítés következő 
szakaszait. Erre azt a választ kapta, hogy amennyire módja és lehetősége van, mindent megtesz 
az ügy érdekében. A nemzetközi pénzügyi válság következtében vannak olyan országok, ahol 
előrehoznak beruházásokat, de vannak olyan államok, amelyek ezt nem tudják megtenni. Arra 
kért mindenkit, hogy bármit tesznek mindig úgy érveljenek és olyan indokaik legyenek, amelyek 
helytállóak és amelyek később is felhasználhatók lesznek.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 425   Száma: 08.11.13/33/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 14:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 84,00 75,01 
Nem 2 8,00 7,14 
Tartózkodik 2 8,00 7,14 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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270/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 67-es számú gyorsforgalmi út 
megépítésének érdekében történő önkormányzati felterjesztésről szóló előterjesztés tárgyalása 
során Pintér Attila tanácsnok számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok a következő előterjesztéshez megpróbálta számba venni, hogy 
Kaposvárnak milyen régiós pozíciói vannak Pécs mellett. Érveltek amellett, hogy Kaposvárnak 
miért van szüksége ebben a régióban arra, hogy jobb legyen a közúti ellátottság, vagy egyáltalán 
bármilyen infrastruktúrája és pozíciója. A területfejlesztési szakma a megyei jogú városok 
regionális sorrendjét illetően megvizsgálta, milyen regionális térszervező funkcióval 
rendelkeznek a városok Magyarországon, és azt látták, hogy Kaposvár a 10-11. helyen van. 
Székesfehérvár után következik közvetlenül a regionális szerepkört illetően.  Tehát vannak 
területek, ahol nem igazán jó, de vannak területek, ahol elég jó pozícióval rendelkezik Kaposvár. 
Említette, hogy ennek a tanulmánynak egy része megtalálható volt a kiadványban, amit a Pécsi 
Tudományi Egyetem munkatársai készítettek és a „Kultúra területfejlesztés” címet viseli.  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, nem szeretne jóslatokba bocsátkozni, hogy mi lesz a 
válasz. Lampert Mónikának és Kolber Istvánnak is választási ígérete volt a 67-es út átépítése. 
Abban az esetben, ha elutasításra talál a kérés, nem tartják be az ígéreteiket. Ha majd a 
recesszióra fognak hivatkozni, Magyarország egészen másként éli meg a recessziót, mint pl. 
Ausztria, Hollandia vagy akár Szlovénia, amiről a Kormány tehet. Somogy megyében soha nem 
látott beruházás történt, de annak egyik meghatározó része volt a Völgy-híd. Olyan helyen 
építettek viaduktot, ahol egy egyszerű kanyarral vagy egyéb más technológiával sokkal olcsóbb 
beruházást lehetett volna elvégezni. Az erre fordított összeg átcsoportosításával akár össze 
lehetne kötni Kaposvárt az autópályával.  
 
Pintér Lóránd képviselő arra emlékeztette a képviselőket, hogy a Völgy-hídról szóló döntés 
2000-ben született. Az autópályát Kaposvárral összekötő 2x1 sávos út kiemelt, 110 km/órás 
sebességre tervezték. Természetesen a mai források nem teszik lehetővé, de hosszú távon 
elengedhetetlen, hogy ez a 2x2 sávos útra bővíthető legyen. Először egyébként a füredi elkerülő 
fog megépülni, már a régészeti feltárások elkezdődtek a Volán telep melletti részen. 
  
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, szeretné elkerülni a pártpolitikát, amely 
esetleg gyengítheti a pozíciókat. Tudvalevő 2002 óta, hogy akik akarnak, ne csak szavakban 
álljanak az ügyek mellé, hanem már konkrét intézkedésekbe is. Nem fogadható el a 2010-2013-as 
időpont. Elhiszi, hogy Kolber István államtitkár úr mindent megtett, de akkor valami hiba volt a 
rendszerben, mivel olyan kézzel fogható eredmény nem történt, amelynek a hasznát 
érzékelhették. A hozzászólók szavazatukkal megerősíthették azon városi szándékot, amely 
határozottan és egyértelműen állást foglalt e tekintetben. Egyébként forrás és pénz mindig arra 
van, amire a döntéshozó akar. A munkahelyek és a térség fejlődése szempontjából, ez a kérés 
tovább nem halasztható.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 426   Száma: 08.11.13/33/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 15:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,15 
Nem szavazott 3   10,71 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
271/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy él felterjesztési jogával melynek 
célja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a 67-es számú gyorsforgalmi utat 2010-ig építse 
meg  2x2 sávos paraméterrel 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   2008. november 20. 
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-----30. Előterjesztés a Kaposvár, Béla király utcában lévő 2434/1 hrsz-ú árok és a 2436/35 
hrsz-ú út ingatlanok értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 427   Száma: 08.11.13/34/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 15:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
272/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 2434/1  hrsz-ú 
Malom árok megnevezésű ingatlanból 1263 m2 nagyságú, míg a 2436/35 hrsz-ú közút 
megnevezésű ingatlanból 575 m2 nagyságú területet pályázat útján értékesít, 1.200.-Ft/m2+Áfa 
vételáron.  
A vevőnek meg kell téríteni az önkormányzatnak az értékbecslés összegét, valamint a 
telekösszevonás elkészíttetése is vevő kötelezettsége, és költsége.    
A Közgyűlés a 2434/1 hrsz-ú Malom árok területéből 1263 m2 valamint 2436/35 hrsz-ú közút 
területéből 575 m2 nagyságú területet a törzsvagyonából törli, ezzel csökkentve az ingatlanok 
terület nagyságát. 
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 Az útterület tekintetében kezdeményezi a Közlekedési Hatóságnál ezen útszakasz 
megszüntetését, melynek költsége is a vevőt terheli.  
A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                           2008. november 20. (pályázat megjelentetésére) 
 

 
 
-----31. Előterjesztő a MÁV Zrt-vel kötendő területbérleti szerződéséről szóló előterjesztést  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy szükséges a helyi 
buszpályaudvar megnagyobbítása, hogy a biztonságos ki-, és beközlekedést biztosítani tudja a 
helyi autóbuszoknak.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 428   Száma: 08.11.13/35/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 15:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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273/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2008. évi költségvetési hiány 
terhére a MÁV Zrt. kezelésében lévő 9051/6.hrsz-ú ingatlan északi telekhatárán elhelyezkedő 
kerítés áthelyezésére 2.700.000,-Ft + ÁFA, összesen 3.240.000,-Ft-ot, területbérletre 180.000,-Ft 
+ ÁFA, összesen 216.000,-Ft-ot biztosít és kötelezettséget vállal arra, hogy szükség esetén a 
2009. évi költségvetésben 180.000,-Ft + ÁFA, összesen 216.000,-Ft összeget biztosít a MÁV Zrt. 
kezelésében lévő 9051/6. hrsz-ú ingatlanból 500 m2 nagyságú terület bérletére.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
                                                Molnár György igazgató 
Határidő:                                 2008. november 30. a szerződéskötésre  
 
 
 

-----32. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatti létesítendő „Diplomások Háza” 
beruházásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 429   Száma: 08.11.13/36/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 15:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: 
 
274/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt 
létesítendő „Diplomások Háza” beruházásról, pályázatról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy a 23/2006. (II.23.) önkormányzati határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 93. szám 
alatti „Diplomások Háza” épület építtetőjét pályáztatás útján választja ki, akinek tulajdonába 
kerül az általa megépített felépítmény. A versenyeztetési eljárás során a legalacsonyabb 
értékesítési ár képezi a bírálat szempontját, az üzlethelyiségekre vetített telekár és arányos 
tervezési költség megtérítési kötelezettsége mellett, azzal, hogy az Önkormányzatot vevőkijelölési 
jog illeti meg a kivitelezői szerződés aláírását követő 2 év időtartamra. 
Amennyiben az Önkormányzat 2 éven belül nem tud  vevőt kijelölni, úgy pályázónak a telekár és 
a tervek arányos részét  meg kell fizetni az Önkormányzat részére és piaci alapon értékesítheti a 
lakásokat.” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékleteként 
csatolt pályázati kiírást elfogadja, a pályázat nyertesének a Goldschmidt Kft-t.  hirdeti ki.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezői pályázat nyertesével történő 
szerződéskötésre. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2008. december 2. (szerződés aláírására) 
 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat második helyezettjét a 
hiánypótlási határidő után hirdesse ki.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2008. november 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2008.12.03.   C:\Documentum and Settings\horvathjudit\Közgyűlés\Jegyzőkönyvek\2008 70. 
  79  

 
-----33. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 430   Száma: 08.11.13/37/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 15:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
275/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Magyar Tudás Magyar Hatalom Alapítvány részére  20.000 Ft 
 
Mihalecz András tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
   -      Gyermekmosoly Alapítvány részére                                                             20.000 Ft 
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Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Támogatási 
Keretéből 

- Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány részére 20.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. január 15. 
 
 
 
 

-----34. Előterjesztés a felterjesztési jog gyakorlásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta a Kormány létre kívánja hozni a 
regionális egészségbiztosítási pénztárakat, és ennek a székhelyének Pécset jelölte meg. Óriási 
arányeltolódás történt az elmúlt esztendőket tekintve a régióközpontok kiosztása esetében, Pécs 
és Kaposvár között. Ez a felterjesztés pedig arról szól, hogy a Kormány változtassa meg 
szándékát, ne hirdesse ki a rendeletet, és Pécs helyett Kaposvárt jelölje meg a regionális 
egészségbiztosítási pénztár központjaként. Amúgy 16 regionális központ van Pécsen, 4 
Kaposváron, ebből is meg fog szűnni egy.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a központnak mindenképpen Kaposvárra kell kerülnie. 
Az aránytalanságok, amelyek Baranya megye javára szóltak, azok olyan mértékűek, hogy 
nemcsak a regionális pénztár kérdését kell áttekinteni, hanem az egész regionális struktúráét. 
Javasolta, hogy ki kell egészíteni a határozati javaslatot, a felterjesztési jog gyakorlását azzal, 
hogy korrigálják és tekintsék át a regionális intézményrendszert. Egészen érdekes dolgok 
derültek ki a kormányülés kapcsán, példának okáért az a rendelettervezet, amely eredetileg észak-
alföldre, Nyíregyházára tette volna ezt a székhelyet, az is megváltoztatásra került, és a székhely 
átkerült Debrecenbe, tehát itt valami olyasféle koncentrációról van szó, ami ellen helyes és jogos 
is hogy fellépünk. Bokorszerűen kellene elhelyezni ezeket a regionális intézményeket úgy, hogy 
a hasonló közigazgatási funkciók azok egy-egy megyébe kerüljenek.  
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Tóth István tanácsnok elmondta, hogy az SZDSZ frakció felébredt csipkerózsika álmából, mert 
hat évet valahol átaludt az intézményszervezések kapcsán. Hol voltak eddig? Az ö minisztériumai 
szervezték át a közlekedéshatóságot. Nem csak az volt a baj, hogy odakerült az intézmény, 
hanem odament a minőségi, szellemi munkaerő is. Ennek óriási jelentősége van, közben 
mondják, hogy nem tudják megtartani a minőségi szakembereket Kaposváron. Remélte, hogy 
sikerül megvalósítani azt az elképzelést, hogy kerüljenek vissza az intézményközpontok 
Kaposvárra.  
 
Pintér Attila tanácsnok szerint Pécs regionális szerepe megkérdőjelezhetetlen azonban ez nem 
azt jelenti, hogy a régió második legnagyobb városa, Kaposvár részéről nem merülhetne fel a 
rivalizálás igénye. Szó szerint szerepelt ez a mondat abban a tudományos közleményben, amire 
az előbb hivatkozott. Ez is azt támasztja alá, ami törekvésként megfogalmazódott, hogy a egy 
régió nem tud egy központú lenni, ez teljesen természetes igény, és egy teljesen természetes 
törekvés. Elmondta, hogy Magyarországon ma van egy speciális szerkezeti adottság, nincsenek 
fejlett regionális központok. Regionális központ Pécs, de az nem jelenti azt, hogy ne lehetne 
keresni a lehetőségeket. Azért nincsenek fejlett regionális központok, mert ezek a városok nem 
megfelelően nagyok és nem megfelelően fajsúlyosak ahhoz, hogy igazán komoly ellensúlyai 
lehetnének Budapestnek. A városok, amelyek a régióban még jelentős szerepet töltenek be, 
teljesen jogosan fogalmazzák meg azt az igényüket, hogy természetes térségi munkamegosztás  
hívei és szeretnének olyan regionális szerepköröket magukénak tudni, amelyeknek úgy gondolják 
van alapjuk és kompetenciájuk.  
 
Pintér Lóránd képviselő Tóth István tanácsnok hozzászólására válaszolva elmondta, akkor sem 
tetszett a mérnökségek átszervezése, akkor is szóltak ellene, sőt a Közgyűlésben is minden 
alkalommal felléptek egyébként ez ellen. Azt képtelenek voltak megakadályozni, hogy 
Kaposvárról elkerüljenek fontos regionális intézmények. Az egy más kérdés, hogy az aktuális 
viszonyok fényében az embereknek mekkora lobbi ereje van.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy közjogi értelemben régió nincsen. Tehát amit a 
Kormány elkövetett régió ügyben, erőszakkal tette. Volt itt egy másik kérdés is: mikor tárgyalt a 
Kormány erről az előterjesztésről? Akkor azt követően kimondta az Alkotmánybíróság, hogy 
népszavazás nyereségérdekelt biztosítás ügyben nem lesz. Most visszatértünk a Horváth Ágnes 
miniszter által elindítottak folytatásához. Ha most eljátsszák a törvénytelen regionális pénztárak 
alapítását akkor, utána eljátszhatják  a privatizációt is. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, nem tartotta elfogadhatónak, hogy egy 
település pozícióját népességszáma határozza meg, ennek az ellenkezőjére számos példa van 
Európában. Feltételezhetően azt a könyvet, amit Pintér Attila tanácsnok mutatott, pécsiek írták. 
1998-2002 között 11 regionális központ került Kaposvárra. A Központi Statisztikai Hivatalt 
2007-ben, a Munkavédelmi Felügyelőséget 2007-ben, a Vám és Pénzügyőrséget 2007-ben, az 
APEH-t 2007-ben, a Magyar Államkincstárat 2007-ben, a Munkaügyi Központot 2007-ben, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóságot 2007-ben, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot 2007-ben, a 
Regionális Területfejlesztési Tanács Központját 2007-ben helyezték át Pécsre. 
Elfogadhatatlannak tartotta azt, hogy ha nem a döntési pozícióban levő emberek hibájának 
tartanák azt, hogy több mint 200 család elveszítette a munkahelyét Kaposváron. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 431   Száma: 08.11.13/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 15:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,15 
Nem szavazott 3   10,71 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
276/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felterjesztési jogával él a 
Kormányhoz melynek célja, hogy a tervezett Regionális Egészségügyi Pénztár székhelye 
Kaposvár legyen.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   azonnal 
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-----35. Tájékoztató a pénzügyi válságra adott kaposvári válaszáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ezt az előterjesztést többen is kérték annak 
érdekében, hogy a kötvénykibocsátás, illetve az infrastruktúra fejlesztési hitel kapcsán 
tájékozódhassanak. A felvett kötvényekből egyrészt a rossz kamatozású hiteleik, másrészt 
folyószámlahitelek kerültek kiváltásra. Kettő illetve három milliárd forintnyi összegben pedig 
lekötötték ezeket a pénzeket. A lekötésekből egyébként év végére várhatóan 266 millió 
pozitívuma származik Kaposvárnak.  
Három csoportba foglalta össze mindazt, ami gondot okozhat. Az első: bizonytalan, hogy a 
pénzügyi válság következtében lesznek-e jövőre munkahelyek. Ha van munka, akkor van 
munkahely, ha nincs munka, akkor nincs munkahely. A második: az időközi likviditási probléma. 
Mindezidáig ezek a problémák folyószámlahitelekkel voltak megoldhatók, viszont a pénzügyi 
válság miatt a bankok sok esetben ezeket a folyószámlahiteleket felmondták, vagy jóval drágább 
kondíciókkal biztosítják. A harmadik: a munkabéreket terhelő adók és járulékok. 100 forint 
munkabérnél 54 forint 50 fillér megy az államhoz. A válság megoldásának  kulcsa a Kormánynál 
van. Az építőiparnak vajon lesz-e munkája jövőre? Ezért Kaposvár 12 milliárd forint értékű 
építőipari beruházást előre fog hozni.  
Kérésként fogalmazódott meg és részünkről befogadásra került a helyi adók átütemezése. A helyi 
adóknál lehetőséget biztosít az önkormányzat azoknak - természetesen egyedi vizsgálat alapján -, 
akiknek a helyi adó átütemezése, későbbi befizetése segítséget nyújthat a likviditási problémák 
orvoslására. Sűrűbben bocsáthatnak ki - szintén vizsgálatok alapján – számlát a Hivatal felé és 
nem biztos, hogy a 30 napot ki fogják várni a számlák kifizetésénél, hanem 15 nappal előhozzák 
ezt. Decemberben elfogy a 30 millió forintos foglalkoztatási alap. Dönteni kell a foglalkoztatási 
alapnál egy olyan rendszer kialakításáról, hogy stabilan és tartósan új munkahelyeknél akár fél 
millió forint támogatást is biztosítható legyen. Cél, hogy a Munkaügyi Központtal legyen paralel, 
hogy egymást tudja erősíteni a két rendszer.  
2007-ben, amíg a környező országokban 6 és 10%-ék volt a gazdasági növekedés, 
Magyarországon csupán 1,1%. Nagyon sokszor sokan megfogalmazták, hogy sok a vállalkozókat 
súlytó teher. Az összadók tekintetében 100 forint kifizetett adóból 92 megy Budapestre, 8 marad 
helyben. Több cég számította ki a munkahely megtartása tekintetében, hogy a munkabéreket 
terhelő járulékok és adók azok, amelyek már rendkívül nehéz helyzetet okoznak a 
vállalkozásoknak. Németországban és Olaszországban sorra indítják be a gazdaság növekedési 
programjaikat, és azon vitatkoznak, melyik központi adót milyen mértékben csökkentsék.  
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-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy örült annak, hogy tárgyalta a Közgyűlés az 
előterjesztést. Érthetetlennek tartotta, hogy az általuk megfogalmazott, október 21-én keltezett 
levélre a polgármester nem válaszolt. A sajtóban megjelent, hogy a levél és a levélre adott válasz 
még aznap, olvasható lesz a város honlapján. Ennek a levélnek és a megkeresésnek az egyik része 
foglalkozott annak a helyzetnek az elemzésével, ami a hitelpiaci válságból indult. A másik 
részében pedig volt néhány konkrét javaslat, mely arról szólt, hogy az 5,2 milliárd forintos 
kötvénykibocsátásból a még fel nem használt, hozzávetőleg 2,5-3 milliárd forintot a helyi 
gazdaság erősítésére, fejlesztésére fordítsa az önkormányzat. Ajánlotta, hogy készüljön egy 
hatékony, helyi gazdaságot támogató program, amely kiemelt célként az új munkahelyek 
létesítését, megőrzését, a foglalkoztatás bővítését, a kaposvári vállalkozások versenyképességét 
és a munkabérek emelését jelöli meg. Kezdő lépésnek javasolta, hogy szervezzenek például nagy 
alapterületű ipari parkot, amelyet ajánlani tudnának egy jelentős beruházás számára. Érdeklődött, 
hogy e tekintetben mik a lehetőségek és ez mennyibe kerülne? 
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy a tájékoztatató egyik része arra késztette az embert, hogy 
az ügyben politikai vitát folytasson, a másik része pedig, mintha koncepciónális rész lenne, 
amelyben valamiféle egyetértést kíván elérni a polgármester úr. Remélte, hogy a gazdasági 
csúcson az összes résztvevő párt legalább valamiféle eligazítást ad a helyi közösségeknek. Nem 
értett egyet azzal, hogy a válság megoldásának a kulcsa a Kormány kezében van. Ez nemzeti ügy. 
Azt szerette volna megkérdezni, hogyan kezelje ezt a műfajt? 
 
Szita Károly polgármester kérdésekre válaszolva elmondta, hogy ez nem egy politikai 
előterjesztés. Tényszerűen felsorolta milyen állapotában érte hazánkat a pénzügyi világválság, és 
azért voltunk a legkiszolgáltatottabbak, mert nálunk volt a legkisebb a gazdasági növekedés. 
Elmondta, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb az adóteher, csak Belgium előz meg 
bennünket. Ez milyen helyzetbe hozta a kaposvári kis és középvállalkozókat? Az elmúlt egy 
esztendőben 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. A Kormány pedig brutális 
megszorításokkal kíván válaszolni, amely vége az lesz, hogy több mint egy milliárd forintot 
fognak elvonni tőlünk is. Nem felhalmozásból, fejlesztésből, működésből, a dologi kiadások 
között - ezt viszont már tudják -, legerősebben az energiaköltségek és az élelmiszerkiadások 
szerepelnek. A megoldás kulcsa a Kormánynál van. De ez nem jelenti azt, hogy ami náluk 
rendelkezésre áll, akkor azt ne próbálják megtenni. Ha munkát adnak a vállalkozóknak, 
beruháznak és fejlesztenek, akkor legalább ez a lehetőség adott lesz.  
Van 45 hektárnyi, állami tulajdonban levő terület, amit négy éve kértünk és még nem kaptuk 
meg. Ez a keleti ipari park mellett van. Nem adták oda térítésmentesen, most már vételi ajánlatot 
tettek, annak érdekében, hogy ezzel a területtel rendelkezhessen a Város. Nagyobb az igény a 
Bursa Hungarica pályázatra is, mert a kaposváriak is érzik a nehézségeket. Ezzel minél több 
gyereket szeretne a Város támogatni. Ezek mind-mind azok az eszközök, amelyek segíteni tudják 
a Kaposváron élőket. Elmondta, látszik 2009-ben a működés tekintetében rendkívül nehéz 
helyzetben lesznek a települések. Az idei adatok feldolgozását végzi a Gazdasági Igazgatóság. 
Már idén sem elég az állami normatíva a bérekre, és jövőre valószínűleg ez is a felére csökkent. 
A szándék, egy tényleírás, helyzetértékelés volt, és annak a bemutatása, hogy milyen lehetőségek 
vannak, még akkor is, ha tudják, hogy a kulcs a megoldás kulcsa nem náluk van.  
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 -----Hozzászólások----- 
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, de a világ bonyolultabb 
ennél. Például amikor azt hallani, hogy Kínában a 9%-os a gazdasági növekedés recessziót jelent, 
akkor az ember meghökken, mert ott egy 1%-nyi visszaesés 24 millió ember munkáját 
veszélyezteti. A fogalmak teljesen megváltoztak. A helyi adók átütemezésével egyetért, még 
annak árán is, hogy ennek finanszírozására átmeneti folyószámlahitelt kell felvenni. Egyedi 
vizsgálat után gyakoribb számlázási lehetőségre adnak lehetőséget. Ezzel is egyetértett, bár azt 
nem tudja technikailag ezt hogyan dolgozták ki az erre illetékesek. A 30 napos fizetési 
kötelezettség 15 napra csökken. Azzal is egyetértett, hogy 30 millió helyett 60 milliót adnak. 
Amire rákérdezett, arra nem kapott választ, hogyan tudják előrehozni a beruházásaikat? A kérdés, 
hogyan és mikor tehetjük meg ezt a kockázatot, mert ez a város csődjét jelentheti. Ha a jóslatok 
igaznak bizonyulnak és ki lehet mászni 1-2 év alatt, akkor a dolog rendben van. De ha ez egy 
elhúzódó gazdasági válság lesz, mint ’29-’33 között, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk.  
 
Pintér Lóránd képviselő támogatta a központi adócsökkentést és a járulékterhek csökkenését. A 
polgármester úrtól hallotta, hogy a megoldás a Kormány kezében van. Nem akarta előre venni a 
költségvetési koncepcióval kapcsolatos vitát, ami decemberben lesz, de segíteni lehetne a helyi 
vállalkozókat a csúcsra járatott iparűzési adó csökkentésével. A költségvetés okán meg kéne 
fontolni a költségvetési plafon intézményét helyben is, valamint milyen típusú 
keresztfinanszírozások vannak, amelyek a vállalkozókat sújtják. Az önkormányzatnak lehetősége 
volt egy gazdaságfejlesztési program elindítására, erre eddig nem került sor, inkább olyan 
beruházási csomagokat részesített az önkormányzat előnyben, amiknek a hatósugara 4 év volt, és 
a politikai haszonszerzést szolgálta. Azt gondolta, vannak helyi tartalékok, vannak helyi 
lehetőségek, de majd erről nyilvánvalóan a költségvetési vita során beszélni fognak.  
 
Svajda József képviselő beszélt a munkavállalói oldalról, ahol megdöbbentő dolgokkal 
szembesült. Egyenlőre nem érezték a nagy foglalkoztatóknál tömeges elbocsátási szándékot, sőt 
van ahol még munkaerőt is keresnek. Jelezte, hogy voltak multinacionális cégek, akik készek 
lettek volna akár 5-7%-os béremelésre az idén. Az angol nyelvű magyar újságokban hirdették, 
hogy itt nem kell nominál béremelés, sem reáljövedelem növekedés. Javasolta, hogy ezeket  a 
munkáltatókat keressék meg, hogy a munkavállalóknak segíteni tudjanak. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az jutott az eszébe, ha valaki ezt most nézi, akkor 
nagyon egyszerűen eldönthetné, hogy az egyik Gordon jó, vagy a másik Gordon rossz. Mármint, 
hogy a Gordon Braun jó, Bajnai Gordon rossz, mármint amit  a gazdasági válságkezelést illetően 
csinál, de ez nem ennyire egyszerű. Nem elég kiragadni egy-egy példát. Pusztán a GDP 
növekedésből lehet következtetni arra, hogy kinek hogyan kell a gazdasági helyzetet kezelni? 
Nem lehet, mert a nyugat-európai országok minta-országa volt Izland, ki szenvedte meg 
legjobban a gazdasági válságot az elmúlt hónapokban? Ki állt legelőször a feje tetejére? Izland. 
Az Európai Unió gazdasági növekedésének átlaga hosszú éveken keresztül jóval alatta volt a 
magyarországi átlagnak. A gazdasági növekedési rátája a jólétre vonatkozóan sem fejez ki 
nagyon sok mindent. Tény, hogy a nemzetközi folyamatokat elemezni lehet, és alkalmazkodni 
lehet hozzá, de cselekedni itt helyben Kaposváron kell. Említve lett Németország, hogy milyen 
módon tudta kezelni a válságot: pl. nyugdíjkorhatárt emeltek, a munkanélküli ellátás feltételeit 
megszigorították. Várja a decemberi előterjesztést, a javaslatokat, amelyeknek remélhetőleg nem 
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csak rövid távú, hanem akár közép-vagy hosszabb távú hatásai is lesznek a gazdasági-élénkítés 
érdekében.  
 
Jurmann Béla tanácsnok megjegyezte, hogy az egyik fő feladat a munkahelyek megőrzése. A 
vállakózóknak egy része olyan, akik leginkább megyén kívüli alvállalkozókat foglalkoztatnak. 
Nem mindegy, hogy ki viseli ennek a terheit, nyilván ha Kaposvár erre áldoz és megyén kívüli 
munkahelyeket őriz meg, az nem biztos, hogy szerencsés. A másik dolog az adóterhelésekre 
vonatkozó következtetés, illetve felvetés. Nem minden megkeresett 100 Ft-ból, inkább minden 
megtermelt 100 Ft-ból tart igényt ennyire az állam. Az átlagkeresetek Magyarországon 110-120 
ezer forint körüliek, ennek az adóterhe ma 18%-ék, ennyit a pontosság kedvéért.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok véleménye szerint távlatokban kellene gondolkodni. Amerika 
három legjelentősebb közgazdásza évtizedben méri ennek a gazdasági csődnek az idejét. Így 
kellene felkészülni. Paksi képviselővel egyetértett abban, hogy ez egy nemzeti ügy, és 
mindenkinek oda kellene figyelni arra, hogy ez az ország milyen lépéseket tud és képes megtenni 
a jelenlegi körülmények közt. De felmerült benne egy kérdés, valahogy eljutottunk idáig. Eddig 
az állapotig. A Rómát felgyújtó Néró csak gyönyörködött a lángokba, de nem ő oltotta el.  
 
Tálos Krisztián képviselő elmondta, hogy az átlagbér nettó 120 ezer forint és annak nem 18%-
ék az adókulcsa.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 432   Száma: 08.11.13/39/0/A/KT 
Ideje: 2008 november 13 16:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 82,61 67,87 
Nem 1 4,35 3,57 
Tartózkodik 3 13,04 10,71 
Szavazott 23 100.00 82,15 
Nem szavazott 3   10,71 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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277/2008. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pénzügyi válságra adott 

kaposvári válaszról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy él felterjesztési jogával a 

kaposvári kis- és középvállalkozások érdekében és kéri a Kormányt, hogy a 2009-es 
központi adó- és járulékok mértékét csökkentse, különös tekintettel a munkabéreket terhelő 
adó-és járulék terhekre, ezzel is biztosítva a munkahelyek megőrzését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy beruházások előrehozatala esetében joggal merült 
fel, hogy az ember saját kockázatára elkezdjen-e beruházni. Akkor nem kezdi saját kockázatra, 
amikor egy támogatási szerződés a kezében van, és tudja, hogy mennyi támogatást fog kapni. Ezt 
követően már csak 2010-ben lehetne elkezdeni a beruházást. Ezt nem várja meg az ember, hanem 
saját kockázatára nekiáll és elkezdi lehívni a 9 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési 
hitelkeretet. Így lehet előrehozni a beruházásokat, különben 2009 őszénél előbb nem lenne 
semmi, és addig tönkremennek az emberek.  
Ha ebben a városban valami baj van, ki lesz érte felelős? A polgármester és ez így helyes. A 
felelősségi szinteket is tisztázzuk és az, hogy az ország ebbe a helyzetbe jutott 2002 óta, annak is 
megvan a felelőse.  
 

-----Képviselői kérdés----- 
 

 
Tálos Krisztián képviselő elmondta, hogy több alkalommal tárgyalt a Közgyűlés egyes 
előterjesztések kapcsán arról, hogy a Dózsa Edzőcsarnok kezelőjének személye és a használat 
módja megváltoznak, az épületet jelenleg használó sportegyesület kárára. Van olyan 
sportegyesület, amelynek időközben sikerült a korábbi Kinizsi ltp.-i létesítményben helyet találni, 
így elhelyezésük és edzésmunkájuk gondjai megoldódtak.  
Megoldatlan azonban a birkózok helyzete. Úgy tudjuk, szülői értekezlet, hivatali egyeztetés is 
volt a birkózósport elhelyezésével kapcsolatban, de annak ellenére, hogy a sportegyesület úgy 
tudja, a költözés határideje 2008. december 31., sem a sportolók, sem a szülők, sem a vezetés 
nem ismeri a költözés illetve az elhelyezés pontos részleteit. A sportvezetők írásban jelezték, 
milyen felszerelést tartanak elfogadhatónak azért, hogy a költözést követően is magas színvonalú 
edzésmunkát tudjanak végezni.  
Milyen módon, milyen felszereléssel, hová és mikor kívánja a Város a birkózósportot 
átköltöztetni? 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a birkózók az RG-csarnokba 
kerülnek áthelyezésre. Erről már 2008. szeptember 18-án egyeztetést tartottunk az érintettek 
közreműködésével. A szakmai javaslatát elfogadva, arra a megállapodásra jutottak, hogy a 
birkózók a csarnok Ny-i végén lévő, 3-as gyakorlóhelyen kerülnek elhelyezésre. Ahhoz, hogy a 
birkózás és a többi a csarnokban működő sportág is megfelelően tudjon tevékenykedni, az alábbi 
feltételeket kell biztosítani: 
 

− a terület hangszigetelő, mobil függönnyel történő leválasztása 
− a leválasztott területen mászókötelek, bordásfalak, kondigépek elhelyezése 
− a megközelítő folyosó paravánnal történő leválasztása 
− a szőnyeg rögzítéséhez szükséges elemek beszerzése 
− 3 csoport öltözéséhez öltöző, szertár biztosítása 
− edzőnek, számítógépnek helyiség biztosítása. 

Célunk az, hogy az átköltözés alapfeltételeit még ez évben biztosítsuk, hogy 2009. január 1-vel 
már az új helyen készülhessenek birkózóink.  
 
 
 
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 
 
 


