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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
2008. december 11. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
3 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
4 Dér Tamás képviselő 1 - 
5 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Juhász Tibor alpolgármester 1 - 
9 Kovács József tanácsnok 1 - 
10 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
11 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
12 Somogyvári Lajos képviselő 1 - 
13 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
15 Torma János tanácsnok 1 - 
16 Tóth István tanácsnok 1 - 
17 Vajda Imréné képviselő  1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné képviselő 1 - 
19 Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő  1 - 
20 Jurmann Béla tanácsnok 1 - 
21 Kováts Imre képviselő 1 - 
22 Paksi Lajos képviselő  1 - 
23 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
24 Svajda József képviselő 1 - 
25 Zsoldos Róbert képviselő 1 - 
26 Csizi László képviselő 1 - 
27 Pintér Lóránd képviselő 1 - 
28 Tálos Krisztián képviselő 1 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, a kollégáit, a megjelent vendégeket, a 
sajtó képviselőit, a Kapos Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
testület 28 tagja közül 26 jelen van, így a közgyűlés határozatképes.  
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Zsoldos Róbert képviselő nem tud 
jelen lenni a képviselőtestületi ülésen, ezért jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani. Javasolta, 
hogy a Képviselőtestület Svajda József képviselőt válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

 
 

 
#: 583   Száma: 08.12.11/51/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 17:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Svajda József képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 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 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
278/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Svajda Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
megválasztotta. 
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Szita Károly polgármester szomorú kötelességének tett eleget, tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a közelmúltban elhunyt Takáts Gyula, Kaposvár Megyei Jogú Város  Díszpolgára. Kérte 
a Közgyűlést, hogy emléke előtt egyperces néma felállással tisztelegjen. 
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a közszolgálati intézmények akadálymentesítéséről szóló előterjesztést, 

• lakóépületek energia-megtakarítást célzó korszerűsítéséről szóló szóbeli előterjesztést, 

• alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi hozzászólásában elmondta, hogy a Színház gazdasági 
társasággá való átalakításáról szóló előterjesztésről nem ma kellene dönteni, mivel a döntés  
előkészítés során keletkezett jogsértő helyzetet fogják realizálni. A jogsértés az ő  
megállapítása szerint abból keletkezik, hogy egy 1992-es Kormányrendelet értelmében a 
város főjegyzőjének a szakminiszter véleményét kellett volna kérnie a kulturális intézmény 
megszüntetését illetően. Javasolta, hogy körültekintőbben kellene eljárnia a Társulat – 
szakmai és művészeti tevékenység – érdekében is, hogy lássák a szakmai koncepciót, 
amelynél az átalakítás megtörténik.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nincs jogi akadálya az előterjesztés 
tárgyalásának.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 435   Száma: 08.12.11/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Csiky Gergely Színház gazdasági társasággá történő átalakításáról 
szóló előterjesztés napirendről való levételéről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 24.00 21.43 
Nem 18 72.00 64.29 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Pintér Lóránd képviselő ügyrendi javaslatában megkérdezte, hogy tárgyalható-e a 
költségvetési koncepció? Volt egy olyan összevont Pénzügyi Bizottsági és Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsági ülés, ahol egy teljesen más adórendeletet fogadott el a 
bizottság, mint ami a bizottsági szakaszon átment. Javasolta, hogy a Színház Kft. alapító 
okiratának a tárgyalása legyen nyilvános. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Színház alapító okiratának a tárgyalása 
nyilvános. A koncepció mindig irányt jelöl ki, sosem számokról döntenek.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 436   Száma: 08.12.11/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő ügyrendi javaslatáról, hogy az adórendeletet 
a költségvetési koncepció előtt tárgyalják az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 19.23 17.86 
Nem 16 61.54 57.14 
Tartózkodik 5 19.23 17.86 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 437   Száma: 08.12.11/0/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 84.62 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
279/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− a pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati határozatokról szóló 
előterjesztést 

− a lakóépületek energia-megtakarítást célzó korszerűsítéséről szóló előterjesztést 
− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 

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

biztosított Pintér Lóránd frakcióvezető és dr. Heintz Tamás tanácsnok számára. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház gazdasági társasággá történő átalakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  

2. Előterjesztés a köztéri szobrok elhelyezéséről a Noszlopy Gáspár és az Ady Endre 
utcában 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
3. Előterjesztés a helyi autóbusz- közlekedés díjainak módosításáról  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés a KAVÍZ Kft-vel az önkormányzati víziközmű vagyon üzemeltetésbe 
adásáról kötendő megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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5. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
6. Előterjesztés a 2009. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
koncepciójáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsának működéséről és a 
fiókkönyvtárak helyzetéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

9. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

11. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

12. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. január 01-től történő 
ellátásáról és díjairól Kaposvár város közigazgatási területén  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

13. Előterjesztés a város-rehabilitációs rendelet megalkotásáról és az ahhoz kapcsolódó 
megbízási szerződés elfogadásáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

14. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól,  
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított – 
34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról   
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

15. Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004.(XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

17. Előterjesztés a kitüntetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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18. Előterjesztés a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a helyi építészeti értékekről szóló rendelet felülvizsgálatáról   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos 2008. évi 
igényekről és koncepciókról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy 
és bérletárak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

22. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító 
okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a 2009/2010-es tanévben indítandó óvodai csoportok, általános és 
középiskolai osztályok számáról, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2009. évi működési előleg 
kérelmeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola sportolói hozzájárulás fizetési rendjéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

27. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
28. Előterjesztés a Kontrássy u. 4. szám alatti épület homlokzati díszeinek 

helyreállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a kecelhegyi 9729/15-18. hrsz-ú ingatlanok beépítési határidejének 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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31. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDOOP-2008/1.1.1 A jelű 
pályázaton való részvétel jóváhagyásáról és a projekt megvalósításához szükséges  
saját forrás igény biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a kaposvári 3530. hrsz-ú ingatlan kivétele a Garanciaalapba tartozó 
ingatlanok közül 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés a kaposvári 5894/32. hrsz-ú közterület értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés a Sávház épületének tetején mikrohullámú csomóponti állomás  
létesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Előterjesztés a Dombóvári úton lévő 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Előterjesztés a Rákóczi Stadion területén lévő büfék bérleti díjának elengedésérő l  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 56. szám alatti ingatlan – volt Petőfi Sándor 
Általános Iskola – CBA Kereskedelmi Kft. részére való értékesítése tárgyában 
kötendő adásvételi szerződés vételárhátralékot biztosító mellékkötelezettségének 
módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Előterjesztés a Kaposvár- Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

40. Előterjesztés utca elnevezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

41. Előterjesztés az Ady E. u. Déli tömb hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

42. Előterjesztés a Kaposvár, Kisgáti városrész III. ütem lakóterület fejlesztéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

43. Előterjesztés Kováts Imre képviselő úr gazdaságélénkítő és keresletnövelő  
önkormányzati intézkedésekre vonatkozó javaslatairól 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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44. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és 
Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

45. Előterjesztés a kaposvári belvárosi fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Pintér Lóránd frakcióvezető 
 
Csatlakozó előterjesztés az SZDSZ Közgyűlési Frakciója által a kaposvári belváros i 
fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról készített előterjesztéshez 
Előterjesztő: Juhász Tibor alpolgármester 
 

46. Előterjesztés a polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
 

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

48. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. munkatervéről és jogalkotási 
programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

49. Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

50. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
2009. teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

51. Előterjesztés a címzetes főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

53. Előterjesztés a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági 
tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

54. Előterjesztés pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati határozatokról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

55. Szóbeli előterjesztés a lakóépületek energia-megtakarítást célzó korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

56. Előterjesztés az alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

57. Interpelláció 
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Zárt ülési napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

Pintér Lóránd képviselő napirend előtti hozzászólás elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt a 
Polgármester úrtól roma származású tanulók vehettek át ösztöndíjat, annak jeleként, hogy 
elismeri az erőfeszítéseket, hogy a fiatalok ki akarnak törni a sokszor kilátástalannak tűnő 
helyzetünkből. A Fidesz által az Európai Parlamentbe delegált Járóka Lívia képviselőasszony 
azt nyilatkozta, hogy a Kormány azt ígérte, megszünteti az olyan iskolákat, mint a Pécsi úti 
Általános Iskola. A vélelmezett szegregráció peresített megszüntetését követően megnézné – 
idézet a képviselőasszonytól - „ahogy majd a „gádzsók” visszahozzák a gyerekeket az 
iskolába.” A magyar értelmező kéziszótár szerint a „gádzsó” jelentése: ember, különösen 
férfi, paraszt. A politikailag korrekt nyelvhasználat szerinte mindenkinek kötelező, mivel a 
fenti szövegben a szó jelentése becsmérlő, kirekesztő. Elmondta, hogy a teremben ülő  
egyetlenegy képviselő sem tett politikailag inkorrekt kijelentéseket egyetlen etnikai csoportra 
sem. Ezért kérte a képviselőtestületet, hogy forduljanak az Egyenlő Bánásmód Hatóságához  
kérve, hogy Járóka Lívia ezen nyilatkozatában nem tett eleget az etnikai ügyekben elvárható 
beszédmód követelményeinek, és a hatóság hívja fel a képviselő asszony figyelmét ezen 
követelmény jövőbeni betartására.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy beszélt a nyilatkozatot követően az említett 
képviselő asszonnyal, és biztosította, hogy nem az jelent meg a cikkben, amit mondott.  
A jogvédők, amit a Pécsi utcai iskola ügyében akarnak, az a korlát nélküli kárral járó 
integráció. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok napirend előtti hozzászólása: „ezen a mai fázós decemberi 
reggelen, amikor átsétáltam a Kossuth téren felállított karácsonyfa mellett, sietős léptekkel 
arcok jöttek velem szemben. A gimnáziumba igyekvő diákság - már csak egy hét és szünet - 
ezt lehetett leolvasni az arcukról, amint elhaladtak mellettem. Mások is voltak a téren, a 
boltba, a munkahelyre igyekvő emberek sokasága. Fáradt reggeli arcokon helyet talált a 
szürkeség, az egykedvűség, az öröm hiánya. Mi pedig itt ülünk az ország egyik legszebb 
Városházájának díszteremében és ma is vitatkozunk, döntünk helyettük, értük. Mert ez a 
feladatunk, mert most itt a Városháza ragyogó karácsonyfája mellett is el kell végeznünk. 
Hamarosan érvek, ellenérvek és indulatok csapnak össze, körömszakadtáig véljük, védjük 
igazunkat. Pedig lehet, hogy nem így kéne, mert van más lehetőség is. Az adventi készülődés  
idején talán fokozottan figyelhetnénk egymásra. Lent a téren lassan elcsitul a város reggeli 
sürgése, halkabbá válik a várakozás. A várakozás, melynek gyertyáit tereinken, otthonainkban 
hétről-hétre gyújtuk meg, talán nem is gondolván arra, hogy ez a négy gyertya a legfontosabb, 
talán titkolt értékeink szimbóluma. S, ahogy múlnak a hetek, a remény, az öröm fényeit 
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meggyújtva elgondolkodhatunk talán azon, hogy megtettünk és megteszünk- e mindent azért, 
hogy embertársaink felé közvetíteni tudjuk az üzenetet. Az üzenetet, amely szelíd, halk 
gyermek felsírásában a segítséget kérők, némán kinyújtott kezében a szívünkhöz szól. S, ha 
megértjük, kinyitjuk otthonunk ajtaját a nem várt látogatók előtt, vagy bekopogtatunk 
szomszédunkhoz, akiről tudjuk, hogy szükségben szenved, és ráébredünk a lényegesre, a 
fontosra, hogy mennyire nem hagytunk időt magunknak és másoknak. Az advent igazi értéke, 
az „adventus domini”, az úr jövetele. A kétezer éves bethlemi történet újraélésének várakozó 
időszaka. Ne várakozzunk azonban túl sokat, mert akiknek szükségük van rájuk ott állnak, és  
ott élnek közöttünk. Csak meg kell látnunk egymásban az úr jövetelének reményét, a 
megörökölt békességet. Mert a gyermek ezt hagyta örökül. Békességet hagyok rátok, az én 
békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és 
ne csüggedjetek! Polgármester úr, képviselő társaim, ezt kell megértenünk, továbbadnunk és  
akkor áldott és békés lesz az ünnep, a karácsony Kaposváron is.”  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a napirend előtti hozzászólást.  
 
 
 
 
-----1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház gazdasági társasággá történő átalakításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Schwajda Györgyöt, a Csiky Gergely Színház 
igazgatóját. 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Elmondta, hogy ma Magyarországon minden negyedik önkormányzati színház gazdasági 
társasági formában működik.  

-----Kérdések----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, hogy a művészeti tevékenységet milyen arányban 
segítik kisegítők? Mennyi az aránya annak a 188-as létszámon belül, akik a művészeti 
tevékenység kisegítő munkásai? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a jegyző úrtól, miért nem kérték ki a miniszter 
véleményét? Van egy olyan határozati pont, ami a költségvetési intézmény megszüntetéséről 
szól, hogy amennyiben egy kulturális intézmény megszűnik, a város főjegyzőjének kötelező  
kikérnie a szakminiszter véleményét, ez ebben az esetben nem történt meg.  
Azt kérdezte az Igazgató úrtól, hogy szervezeti átalakítás során mitől lesz jobb a színház 
helyzete? Mi az a szakmai művészeti koncepció, amelynek mentén az átszervezés történik, mi 
lesz a társulat sorsa, hogyan gondolkodik a jövőben? Most a gazdasági vállalkozássá való 
átalakításnál az a kérdés, hogy mi az a koncepció, szakmai törekvés, ami mentén ezeket az  
átalakításokat tervezi? 
 
Dér Tamás képviselő megkérdezte, hogy hány olyan ember van a színházban, aki csak bejárt  
és a fizetését kapta, és ezek kik voltak? Hány színház működik ilyen formában tudomása 
szerint?  
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Pintér Lóránd képviselő jegyző úrtól kérdezte, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlése kikből fog 
állni?  
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy a közeljövőben milyen szempontok alapján 
tudja a kaposvári dolgozóknak, művészeknek az érdekeit képviselni?  
 
Somogyvári Lajos képviselő megkérdezte, hogy mióta voltak érvényben azok a 
munkaszerződések, amelyek alapján nem dolgoztak és ki írta alá őket?  
 
Tálos Krisztián képviselő megkérdezte, hogy a színházhoz delegált képviselő tevékenysége 
mire terjedt ki, ha előfordulhattak ilyen anomáliák? 
 
Szita Károly polgármester Tálos Krisztián kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem 
intézményi felügyelő, hanem alapítványi tag Vajda képviselő asszony.  
 
Schwajda György igazgató válaszában kiemelte, hogy a kisegítő dolgozók, azok akik azért 
dolgoznak, hogy a színház főtevékenységét, az esti előadást meg tudja tartani. Ez alatt értette: 
a takarítókat, a portást, a gondnokságot. Szerinte a díszítők, a világosítók nem kisegítő  
személyzetek, hanem az előadás részesei. A színház főtevékenysége az előadások bemutatása. 
Valódi kisegítő személyzet azonban csak 15-20 fő, jelenleg olyan 70-80 fő a művészeti 
állomány.  
A leendő átalakulásról tájékoztatta a szakszervezet titkárát, elnökét, illetve a Közalkalmazotti 
Tanács elnökét is. A társulati ülést ma 12 órára hívta össze, mivel akkor már lesz döntés. 
Szóbeszédre ezután sem fog reagálni. 
10 gazdasági társaság van a Fővárosi Önkormányzat működtetésében; valamint Sopronban, 
Székesfehérvárban, ahol most hoznak döntést erről.  
22 emberről tud, akik felveszik a pénzüket és nem végeznek munkát, akik a művészeti 
állományhoz tartoznak. 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy lehetne-e jobb döntést hozni akkor, ha nem 
siettetik annyira a gazdasági társasággá való átalakítást? Milyen jellegű színházat szeretne 
kialakítani Kaposváron? 
 
Schwajda György igazgató véleménye szerint az igazgató megválasztása és a gazdasági 
társasággát történő átalakítás túl lassan történt. Az ő kinevezése a következő évad előkészítése 
alatt történt, valósult meg. Az előadások színvonalát ugyanolyan szinten akarja tartani a 
jövőben is.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a taggyűlés a képviselő-testülettel egyezik meg.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző idézte a Kormányrendeletet, jelen esetben szó nincs 
intézmény létesítésről, megszüntetésről, illetve működés szüneteltetéséről, hiszen a színház a 
jövőben is működni fog. 
 
 
 
 
 

-----Hozzászólások----- 
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Paksi Lajos képviselő sokat foglalkozott az előterjesztéssel. A színházi szakmában a 
szabadság és a rend harmóniáját kell megteremtenie, és egyensúlyt azok között, akik eddig is  
a színház életét irányították. A március elsején életbe lépő törvény szerint, amikor a 
regisztrációra sor kerül,  akkor úgyis a minisztériumhoz kell fordulni.  A törvény, hogy milyen 
formában működtet egy önkormányzat egy színházat, elég nagy szabadságfokot ad, és nem 
tesz különbséget intézményi és gazdasági forma között.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 438   Száma: 08.12.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Paksi Lajos képviselő számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.16 67.86 
Nem 4 16.67 14.29 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
280/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház  
gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló előterjesztés tárgyalása során Paksi Lajos  
képviselő számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
Paksi Lajos képviselő szerint a törvény lényege a tartalmi szabadság megerősítése. A 
gazdálkodás szabadságfoka más lesz, ugyan úgy, mint a foglalkoztatási rend is. Sokkal 
nagyobb szabadsága lesz. A feladatott el kell végezni, ezért ezt az előterjesztést támogatja. 
 
Pintér Attila tanácsnok Polgármester úrnak írott levelében javaslatot tett egy testület 
felállítására, akik tapasztalataik révén alkalmasak lennének a döntés meghozására, viszont 
erre már nem fog sor kerülni. Lehet, hogy késlekednek, de úgy vélte, hogy néhány kérdésben 
nem kapott megnyugtató választ, ezért a jelenlegi előterjesztéssel nem ért egyet. Nem 
tartalmazza az önkormányzat feladatkörét a működtetést illetően, hogy mi az a szakmai 
művészeti koncepció, ami a jövőben megnyilvánuljon a színház vezetése szempontjából, hogy 
továbbra is a város védjegye maradjon a színház. Számára nem volt megnyugtató és kielégítő  
a Jegyző úr válasza.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 439   Száma: 08.12.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 08:53  
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 14 56.00 50.01 
Nem 8 32.00 28.57 
Tartózkodik 3 12.00 10.71 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
281/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház  
gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló előterjesztés tárgyalása során Pintér Attila 
tanácsnok számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a miniszteri véleményt ki kellett volna kérni. A 
Társulat hosszabbtávú jövője bizonytalan, pedig a színház munkája országosan elismert.  
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint itt tevékenység kiszervezéséről van szó, ami 
következménye a költségvetési helyzetnek. Vannak előnyei ennek a formának pl. a pályázaton 
való részvétel, viszont nem látható folyamat és koncepció, melynek mentén működni fog a 
Színház. Nem láthatóak a Közgyűlés garanciái az alapító okiratban.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok nem értette, hogy miért vetették fel a szakmai, művészi 
koncepció hiányát, mert itt a színház jogi formájának a megváltoztatásáról volt szól. Az 
önkormányzat soha nem vitatta meg a Csiky Gergely Színház művészeti koncepcióját. Az 
önkormányzat két alkalommal foglal állást, a költségvetés megszavazásakor, illetve az  
igazgató megválasztásakor. Egy-egy képviselői véleményt hallhattak a színházi produkcióról,  
de ez magánvélemény volt. Nincs szó kiszervezésről, mert továbbra is az önkormányzat 
tulajdona a Színház.  
 
Tóth István tanácsnok hozzászólásában megjegyezte, hogy az MSZP képviselő tagjai 
valamikor képmutatók voltak. Korábban, ha valaki a színház működésével kapcsolatban 
kérdést tettek fel, az MSZP frakció utasította vissza a színházi életbe való beleszólást, most 
pedig ők akarnak beleszólni.  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző áttekintette a színházi törvényt, de jelenleg is rengeteg 
módosító javaslat van. Az előterjesztés változatlan formában való elfogadása esetében, 
közszolgáltatási szerződést kell kötni, viszont ez az előterjesztésünk lényegét nem érinti.  
Munkaviszonyra vonatkozó szabályok sem változnak meg. A szerződések időtávjában és a 
megszüntetés módjával kapcsolatosan fog változtatni a törvény. Meggyőződése, hogy a 
miniszterrel nem kell véleményeztetni az átalakítást.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok úgy vette észre, hogy az igaz gató választás folyamata még nem 
zárult le. Hiszen az igazgató úr megválasztása után az egyik képviselő azt nyilatkozta, hogy 
Schwajda Györggyel egy teljesen más kultúrfelfogás is beköltözik a kaposvári színházba. 
Akkor a kaposváriak eddig milyen más kultúrfelfogástól voltak megfosztva? Vagy attól 
féltek, hogy az igazgató úr idehozza? Emlékeztette a képviselő társait, hogy a szeptemberi 
Közgyűlésen a színháznak pótigényt szavaztak meg, mert üres volt a kassza. Így kell 
működnie egy színháznak? És közben itt a szakmai, művészeti koncepciókat feszegetik az 
egyes képviselőtársak. 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy ennyi témához nem illő véleményt ritkán olvas a 
napilapokban, mint ezzel a témával kapcsolatban. 2000-ben végeztek egy vizsgálatot a 
Színháznál, de nem lehetett hozzányúlni. Örülni kéne annak, hogy jött egy ember, aki 
személyi függőség nélkül rendbe teszi a színház működését. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a véleményeket és hozzátette, hogy 35-40%-al több 
bérletet adott el a Színház az idén, ez így öröm. 
Minden negyedik kőszínház gazdasági társaság formájában működik. Nem értette, hogy mi a 
baja egyes képviselőknek ezzel az előterjesztéssel. Megdöbbent, hogy egy helyi politikus a 
megyei napilapban azért utasít el egy előterjesztést, mert nincs ráhatása a művészi munkára. 
Pintér Attilától idézett: „nem a tervezett gazdasági társasági formával van bajunk, csak 
kidolgozatlannak tartjuk az átalakítás és működési folyamatot, főként a művészeti 
kérdésekben az ellenőrzés lehetőségét.” Pintér Lórándtól idézett: „Elvileg nem rossz az ötlet, 
gazdasági társaságként jól is működhet a színház, hiszen például sokkal több pályázati 
lehetősége lesz. Ám, nem tudjuk ellenőrizni a szakmai munkát, a Közgyűlésnek ebbe nem 
lesz beleszólása.” Véleménye szerint az a legfőbb bajuk, hogy Schwajda György az igazgató.  
Hozzátette, a vezetői megbízás lejártát követően a testület pályázatot fog kiírni az igaz gatói 
posztra.   
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Szavazás eredménye 
 

#: 440   Száma: 08.12.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbi szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 80.77 75.01 
Nem 3 11.54 10.71 
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: 
 
282/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Csiky Gergely Színház gazdasági 
társasággá történő átalakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. január 31.-ei hatállyal megszünteti a 
Csiky Gergely Színházat, az intézmény megszüntető okiratát elfogadja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
   dr. Nadrai Norbert igazgató  
Határidő:  2009. január 31. 
 

 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Csiky Gergely Színház, mint megszűnő 
intézmény a gazdasági társaságnál továbbfoglalkoztatást nem vállaló közalkalmazottai 
részére kifizetendő járandóságok finanszírozása érdekében nyújtson be pályázatot. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi 
körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a 
tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 

 
     A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő  üres  

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
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     A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester  

    Közreműködik:  Molnár György igazgató 
    Határidő:         2009. április 15. 
 
 3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a továbbfoglalkoztatást nem vállaló, határozott idejű  

kinevezéssel rendelkező közalkalmazottak munkaviszonyának megszűnése kapcsán 
felmerülő, a létszámcsökkentési pályázatban nem érvényesíthető költségeket a Színház  
viseli a várható megtakarításai terhére. Az Önkormányzat a kifizetéshez szükség esetén 
előfinanszírozást biztosít.  

 
Felelős:              Szita Károly polgármester  

    Közreműködik:  Molnár György igazgató 
    Határidő:         2009. január 31. 
 

4. A Közgyűlés gazdasági társasági formában kíván gondoskodni a színház 
működtetéséről, így az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt alapító okirat 
elfogadásával 2008. december 15-ei hatállyal Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit 
Kft néven 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságot alapít az alapító okiratban 
megfogalmazott feltételek szerint. 
A társaság alapításához szükséges 500 eFt pénzbeli betétet a 2008. évi költségvetési 
rendeletében a költségvetési hiány terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft alapításához szükséges, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt alapító 
okirat aláírására. Az alapító megbízza az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a cégbírósági 
bejegyzésről. 

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft személyi kérdéseiről az alábbiak szerint határoz: 
 

a.) A társaság első  ügyvezetőjének megbízási díját a 2008. december 15-től 2009. 
január 31-ig terjedő időtartamra bruttó 50.000 Ft-ban állapítja meg.  
 
b.) A társaság ügyvezetőjévé 2009. február 1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő  
időtartamra Schwajda Györgyöt (anyja neve, lakcím) választja meg munkajogviszony 
keretében. A munkaszerződés feltételei a jelenlegi közalkalmazotti kinevezés 
feltételeinek megfelelően kerülnek meghatározásra. A Közgyűlés a munkaszerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
c.) A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíjat nem állapít meg. 
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 d.) A társaság könyvvizsgálójának megbízási díját havi bruttó 100.000 Ft összegben 
állapítja meg. A megbízási szerződés megkötésére felkéri az ügyvezetőt.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
 Határidő:  2009. január 31. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Csiky Gergely Színház  
Közhasznú Nonprofit Kft között az előterjesztés 3. számú melléklete szerint kötendő 
közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és a szerződés aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. január 31. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 441   Száma: 08.12.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbi szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 80.77 75.01 
Nem 3 11.54 10.71 
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 72/2008.(XII.18.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Kártyáról szóló, többször módosított 
5/2005.(III.4.)  önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
-----2. Előterjesztés a köztéri szobrok elhelyezéséről a Noszlopy Gáspár és az Ady Endre 

utcában 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte L. Balogh Krisztina tervezőt.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az illetékes bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések----- 
 

Csizi László képviselő megkérdezte, hogy nem találja-e az előterjesztő túlzsúfoltnak az Ady 
Endre utcában a szoborcsoport telepítését?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az építészek és a tervezők számára nem 
túlzsúfolt, ezért ezt a véleményt elfogadja. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 442   Száma: 08.12.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbi szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
283/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Városközpont 
rehabilitációjára vonatkozó, uniós támogatással megvalósuló projekt keretében, annak 
költségkeretein belül  

 
1. az Ady Endre utcában Ady Endre és Rippl-Rónai József találkozását bemutató 3 

alakos szoborcsoport felállítását támogatja, a művész kiválasztására pályázati kiírást 
tesz közzé; 

 
2. Sörös Rita Apollónia 2 gyermek szobrát kiönteti és az Ady Endre utcában elhelyezi, 

amennyiben a műalkotás megvételéhez a művésznővel megállapodás jön létre; 
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3. Bors István Négy Évszak című szobrát a múzeumból a Noszlopy Gáspár utcába 
áthelyezi; 

 
4. Weeber Klára Florentin című szobrát kiönteti és a Noszlopy Gáspár utcába kihelyezi, 

amennyiben a művésznővel a szobor megvételére megállapodás jön létre; 
 

5. a volt Szivárvány Mozi elé egy Lamping emlékoszlopot állít, melyre Horváth Balázs 
épületmakettjét helyezi el, amennyiben az alkotóval a mű  megvételére megállapodás 
jön létre. 

 
  Felelős:  Szita Károly polgármester 
   Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
     Stickel Péter igazgató 
     Molnár György igazgató 
  Határidő:  2008. január 31. (pályázati kiírás közzététele) 

2009.március 31. (megállapodások megkötése) 
2010. június 30. (alkotások felállítása)  

 
 
 

-----3. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző köszöntötte Csapó Józsefet, a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt. vezérigazgatóját. 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Pintér Lóránd és Csizi László képviselő urak tettek 
javaslatokat, amirő l külön szavaznak, és amit a bizottságok nem támogattak.  

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint a következő évre vonatkozó áremelés  
szükségtelen, mivel az üzemanyagok ára 10%-kal csökkent. Számításokat készített: amikor az  
üzemanyagárak növekedtek, akkor a Közgyűlés mindig arányosan emelte az árakat, viszont 
árcsökkenésnél soha nem csökkentek az árak. Csizi László indítványának a lényegét  
fogalmazta meg, amennyiben a Közgyűlés nem támogatja  a 0%-os emelést, akkor a 
nyugdíjas és tanulóbérletek ára ne emelkedjen a többi bérlet és jegytípus áremelésénél 
magasabb mértékben. Kérte a Közgyűlést, hogy fogadják el az SZDSZ indítványát, illetve ha 
az nem kap többséget, akkor a Csizi László képviselő úr indítványát. 
 
Csizi László képviselő tudta, hogy az áremelésre azért van szükség, mert 10 db autóbuszt 
kellett a cégnek vásárolni, így költségek jelentkeztek, viszont szerinte nem a nyugdíjasokkal 
és a diákokkal kellene ezt megfizettetni. Tisztában volt vele, hogy a főjegyző úr a napirend 
végén ki fogja igazítani, mert ez a tarifa emelés a jövő évi infláció felel meg az átlagos  
díjemelés a 6,5%. Emlékeztette a képviselőket, hogy a kaposvári lakosokat védve csak a 
legszükségesebb és legindokoltabb áremeléseket szavazzák meg. Kérte a módosító 
indítványának az elfogadását.  



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        21. oldal, összesen: 138 
 

 
Kováts Imre képviselő jelezte, hogy kérdést szeretne feltenni a módosító indítványt 
benyújtónak. Megkérdezte, hogy miért tartják igazságosnak azt, hogy a gazdag és a szegény 
szülő gyermeke ugyanannyit fizessen a diákbérletért? Hiszen a liberális párt arról is elhíresült,  
hogy a rászorultság elvét támogatja.  
 
Pintér Lóránd képviselő Kováts Imre kérdésére elmondta, hogy a bérletek összességében 
kezelendők, viszont a rászorultság elve alapján szét lehet a bérleteket választani, de ezeket az  
elveket a módosítások nem tartalmazzák. Biztosította a képviselő urat, hogy támogatja a 
jövőben a rászorultsági alapon való működést, de a jelenlegi struktúrában egy egyenkaptafára 
készülő áremelésről van szó. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy több szempont befolyásolja az árakat. A 
tömegközlekedési díjak messze nem fedezik a költségeket Magyarországon, és sajnos az 
emberek jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé, hogy a tényleges piaci viszonyoknak 
megfelelő díjakat tudjanak megállapítani. Ezért kényszerülnek arra, hogy az ármegállapításnál 
számolni kell az utasforgalom hatásával is. Részletezte, hogy az ármegállapításnál milyen 
átlagárakkal számoltak, és ez alapján hozták be a javaslatot. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csizi László képviselő azt hangsúlyozta ki, hogy nem a tanulókra és a nyugdíjasokra kellene 
hárítani az áremelést. Nem fogadta el, hogy az inflációnak megfelelő az áremelési javaslat.  
Kováts képviselő úrral nem értett egyet abban, hogy a nagyobb tömeget nem kell azért 
büntetni, mert van közöttük egy pár gazdag ember, akinek a gyermeke tanuló.  
Tudta, hogy a javaslata egyfajta bevételcsökkenést eredményezne a cégnél, ezért jobbnak 
tartotta volna azt, hogy nem tanuló és nyugdíjas bérleteket emelték volna meg drasztikusan, 
hanem a gépkocsivezetőnél váltott menetjegyeket 300 Ft-ra kellett volna emelni.  
 
Kováts Imre képviselő szóvá tette, hogy nem tudják a minimálisra csökkenteni az emelést,  
hogy annak ne lenne forgalomesés a következménye.  Nem érti a 158 millió forint vesztéség 
összegét, mivel az üzemanyagárak csökkentek és csökkenni fognak, és az infláció 0,1 GDP 
növekedéshez 3,0 infláció tartozik, közben pedig 6,5 %-ékkal emelik az árakat. 
 
Pintér Lóránd képviselő hozzászólásában elmondta, hogy tettek javaslatot a belváros  
parkolási rendszerének a felülvizsgálatára vonatkozóan. Az ármegállapító bizottság is  
javasolta, hogy komplex módon felül kell vizsgálni a belvárosi rendszert, össze kell hangolni 
a tömegközlekedést. A tömegközlekedés volumen csökkenésnek a legbiztosabb ellenszere a 
belvárosi forgalomnak az érdemi szabályozása: a túlterhelt forgalom és a parkolási rendszer 
összehangolása. 
 
Csapó József vezérigazgató a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a veszteség 
kialakulásának az okait több oldalról lehet vizsgálni, a bevételi oldalról: utastól, a 
költségvetéstől és az önkormányzattól származó bevétel. Tavaly nem a Gazdaságkutató 
Intézet kutatási eredményeit vették figyelembe a gázolaj ár megállapításánál, hanem politikai 
indítékokat, mégis félévkor tarifaemelést kértek. Most a Gazdaságkutató Intézet eredményeit 
vették figyelembe és most politikai ízű vádak hangzanak el a gázolaj ár megállapítások 
tekintetében. A ráfordítás oldalon a közösségi közlekedési kosarának elismerése okoz  
számukra gondot, és úgy gondolta, hogy az árhatóság, amit a képviselők látnak el - hogy 
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milyen áron értékesítik a menetjegyeket -, az nem cégkategória. Cégkategória az indokolt  
ráfordítás, amit megjelenítenek a képviselők előtt. A közösség azt az árat kompenzálja, amit a 
részvénytársaság elszenved. Az előterjesztésben indokolták a valós elemzést, és az 
indokolható költségek alapján nyújtották be az ármegállapító hatósághoz a kérelmüket.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza az 
árkalkulációt. Ha azt szeretnék, hogy a bevétel fedezze a költségeket, akkor 55%-al kellene 
emelni a tömegközlekedési díjakat, ezzel szemben 6,5%-al emelkedik, és azt javasolta, hogy a 
különbözeti összeget az önkormányzat állja.  
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 443   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő módosító indítványáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 23.08 21.43 
Nem 16 61.54 57.14 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 444   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Csizi László képviselő módosító indítványáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 19.23 17.86 
Nem 16 61.54 57.14 
Tartózkodik 5 19.23 17.86 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 445   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69.23 64.29 
Nem 3 11.54 10.71 
Tartózkodik 5 19.23 17.86 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 73/2008.(XII.17.) 
önkormányzati rendeletét a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint 
az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - 
többször módosított - 7/1991. (IV.09.)  önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 446   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 80.77 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 19.23 17.86 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
284/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

  

1. A Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére 2009. évben a részvénytársaság 
gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett 114.500 eFt önkormányzati 
működési támogatást biztosít.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. január 1-től folyamatosan  
 
2. A Közgyűlés a 10 darab használt csuklós autóbusz beszerzéséből adódó beruházási 
támogatás 2009. évi összegéről a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően határoz. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2009. április 30. 
 
 
-----4. Előterjesztés a KAVÍZ Kft-vel az önkormányzati víziközmű vagyon üzemeltetésbe 

adásáról kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte Ift Miklóst, aki a Kaposvári Vízművek Kft. 
ügyvezető-igazgatóját.  
Röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
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-----Kérdések----- 

 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte hogyan néz ki a 200 millió forintos összegű  
költségtételnek a felülvizsgálata és jelenleg hol tart? Lehetőség lesz-e arra, hogy a víz- és 
csatorna díj költségek csökkentésre kerüljenek? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a költségtételnek a felülvizsgálata megkezdődött 
és kiválasztották a megpályázandó tételeket, és már pár pályázatot ki is írtak. Említette, hogy 
beszéltek már arról,  hogy melyek azok a jelenleg kiszervezett tevékenységek, amelyek az  
önkormányzati kft-n belül hatékonyabban láthatóak el, melyek azok, amelyeket majd 
külsőkkel kell elláttatniuk. Tavasz végére ez a munka be fog fejeződni, és a 
költséghatékonysága 2010-ben fog jelentkezni.  
 
Ift Miklós ügyvezető igazgató megerősítette, hogy folyamatban van a tevékenységeknek a 
versenyeztetése, az eredményeket jelenleg is értékelik. Azt gondolta, hogy ezeknek a hatása a 
következő évben lesz szemmel látható.  Úgy vizsgálják ezeket a tevékenységeket, hogy nem 
minden fog megváltozásra kerülni, elsősorban a  mostani tulajdonosi értékeknek megfelelően 
fogják a vizsgálatot elvégezni. Olyan üzleti tervet készítenek el 2009-re, ami a mai ismereteik 
szerint tisztességes költségeket takarják, amivel a vízmű működni tud.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 447   Száma: 08.12.11/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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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285/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a KAVÍZ Kft-vel az önkormányzati 
víziközmű vagyon üzemeltetésbe adásáról kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és 
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez mellékletként csatolt üzemeltetési szerződés 
aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2009. február 1.  
 
 
 
 

-----5. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, a 
rendkívüli ülésen két módosító indítvány tettek, amit elfogadásra javasolt.  

 
-----Kérdések----- 

 
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte a Kodály Iskola, a Sportcsarnok és a Polgármesteri 
Hivatal pótigényét mi okozza és mit takar?   
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a tanévkezdésre elkészült építési munkákat miért 
nem fizették ki a vállalkozóknak? Nem kellene felülvizsgálni, hogy szükségünk lenne-e egy 
pénzügyi tanácsadóra a részvény kibocsátás kapcsán érhető veszteségek miatt? A 4 éves 
városfejlesztési programoknak az aktualizására miért nem került sor? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a Sportcsarnok pót igényeknek 
előrehozatala a bevétel és kiadás közötti különbség miatt adódott. A 600 eFt-os marketing 
kommunikációs költségek pedig a Városháza kommunikációs költségeit jelentik. A kötvény 
tekintetében az eddigi tranzakciók több mint 160 millió forint tiszta nyereséget hoztak a 
városnak.  
A bizalomról azt mondta, hogy ő a Polgármesteri Hivatal gazdasági szakembereiben bízik.  
A 4 éves várospolitikai program beszámolóját pedig a februári képviselő testületi ülésre hozza 
be.  
 
Molnár György Gazdasági Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy több intézménynél 
okozott problémát az energia árak emelkedése, a Kodály iskolánál ez a többlet olyan mértékű  
volt, hogy a szakmai beszerzések rendelkezésre álló összegét jelentős mértékben csökkentette, 
ezt javasolják ellensúlyozni. Megerősítette, hogy az intézmény felújításoknál valamennyi  
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számla határidőben kifizetésre került. Az árfolyamveszteségre reagálva elmondta, hogy érte  
őket árfolyamveszteség, romlottak a kondícióik az év elejéhez képest, viszont még mindig 
kedvezőbbek voltak a kamatok az adott árfolyam mellett is, mint ha a forint hitel maradt  
volna. Emellett a kötvénykibocsátó bank vállalta szerződésében, hogy szakértői 
közreműködést nyújt, amennyiben szükségessé válik a pénzpiaci mozgások miatt. 
 
 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő azt tapasztalta, hogy előkészítési, szervezési hiányosságok 
akadályozzák az időarányos megvalósítást, a lehetőségeink kihasználását a 4 éves gazdasági 
program végrehajtásánál. Elmondta, hogy terveik szerint az uszoda rekonstrukciója az  
egyetlen olyan, ami termelő beruházás, tervek szerint a nyár végén elkezdődik, de most már 
úgy áll, hogy talán március végén kezdődik el. Sajnálta, hogy a kamatbevétel 
maximalizálására törekvő pénzgazdálkodás nem engedi annak felismerését, hogy minden 
egyes kifizetett adóforint a kaposváriak kezében elkölthető jövedelemmé változhasson. Az 
egyik előterjesztésben azt olvasta, hogy a város ma már külön intézkedés nélkül biztosítja a 
helyi építőipari vállalkozások munkaellátottságát, tudtával csak néhány hónapra adnak 
munkát a kaposvári építési vállalkozóknak.  Jobbnak találná, ha egyenletesebb 
munkaelosztást tudnának biztosítani az építési vállalkozóknak. Az árfolyamveszteséghez 
hozzáfűzte, hogy 1,2 milliárd forintos árfolyamveszteség érheti a kaposvári önkormányzatot. 
Abban az esetben, ha a bank arra vállalkozott, hogy átváltja és visszaváltja a 
kötvénykibocsájtások forintját, akkor nincs alapja annak, hogy több mint egy milliárd forint  
árfolyamveszteség érte az önkormányzatot.  
 
Szita Károly polgármester cáfolta, amit Kováts Imre képviselő mondott, mert a 
kötvénykibocsátást két dologra költötték, az egyik a kedvezőtlen kamatozású hiteleiket  
váltották ki, a másik hogy betétként elhelyezték, ami jelen pillanatban december 31-ig 10,1%-
on kamatozik. Ezeknek a nyeresége 160 millió forint.  
Az uszodáról annyit jegyzett meg, hogy ősszel jelentették be, hogy megnyerték az uszoda 
átalakítására benyújtott pályázatot. Ha előbb kezdték volna el a felújítást, mint ahogyan 
megjelenik az első fordulós nyertességük papíron, akkor elveszítettek volna mindent. Az 
Európai Közbeszerzési lapban megjelent az uszoda közbeszerzési kiírása, és reméli,  hogy 
január végén munkaterületet tudnak adni és elindulhat ez a beruházás.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 448   Száma: 08.12.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 449   Száma: 08.12.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73.08 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
 
 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 74/2008.(XII.16.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 
2/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 450   Száma: 08.12.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 76.92 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 6 23.08 21.43 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 451   Száma: 08.12.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73.08 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
286/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
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1., A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2., A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló ok 

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. április 30. 

 
3., A céltartalék terhére a 2008. évi várható teljesítés alapján jóváhagyott intézményi 

támogatások a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges felhasználás alapján 
tételesen kerüljenek elszámolásra. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2009. április 30. 
 
4., A Közgyűlés úgy határozott, hogy a TISZK Kft által a HEFOP 4.1.1. program 

lebonyolításához igénybevett kölcsön összegből a még fennálló 45.990.- e Ft  
kölcsöntartozás visszafizetési határidejét 2009. május 31.-re, de legfeljebb a HEFOP 
támogatás kiutalását követő munkanapra módosítja.  

 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Molnár György igazgató 
       Határidő:                 2009. május 31. 
 
5., A Közgyűlés úgy határozott, hogy a TISZK Kft által a HEFOP 3.2.2. program 

lebonyolításához jóváhagyott kölcsön keret összegét 91.000.- e Ft-ra, a visszafizetési 
határidejét pedig 2009. május 31-re, de legfeljebb a HEFOP támogatás kiutalását követő  
munkanapra módosítja.  

 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        Molnár György igazgató 
       Határidő:                 2009. május 31. 
 
6., A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 20.000 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2009. június 30-ra módosítja.  
 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2009. június 30 
7., A Közgyűlés hozzájárul, hogy a diáksport tevékenység támogatására az Eötvös Loránd 

Műszaki SZKI és Kollégium a részére biztosított 396 e Ft önkormányzati támogatást az 
intézménynél működő Eötvös Loránd Diáksport Egyesület részére a felek között létrejött 
Támogatási szerződés aláírását követően átadja. A Támogatási szerződésben rögzíteni kell 
a felhasználás célját, az elszámolási határidőt és nem teljesítés esetére a visszafizetési 
kötelezettséget. 
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      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 

                           Horváth Miklós igazgató 
      Határidő:            2008. december 20. 
 
8., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul,  hogy a diáksport tevékenység 

támogatására a Széchenyi István Kereskedelmi SZKI a részére biztosított 108 e Ft 
önkormányzati támogatást az intézménynél működő Széchenyi István Diáksport 
Egyesület részére a felek között létrejött Támogatási szerződés aláírását követően átadja. 
A Támogatási szerződésben rögzíteni kell a felhasználás célját, az elszámolási határidőt és  
nem teljesítés esetére a visszafizetési kötelezettséget. 
 

      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 

                           Tóth Imre igazgató 
      Határidő:            2008. december 20. 
 
9., Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ritmus SE részére a 295/2007.(XII.06) 

számú önkormányzati határozatában jóváhagyott 1.500 e Ft támogatási összeg 2009. 
március 01-ig pályatestek megvásárlására történő felhasználását engedélyezi.  

  
      Felelős:          Szita Károly polgármester    
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
                                Molnár György igazgató  
      Határidő:           2009. március 01.  
 
10.,A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 

nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 4.607 e Ft összeget a 
céltartalékban elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa terhére 
átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2008. január 01-jei egyenlege arányában történjen meg. 

    
            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:           2008. december 31. 
 
11., A Közgyűlés úgy határozott, hogy a panelpályázatok feldolgozásához 2008. december 

31-ig jóváhagyott 5 határozott idejű álláshelyből a panelpályázatok és a kiemelt projektek 
kapcsán jelentkező többletfeladatok elvégzésére 3 műszaki és 1 pénzügyi ügyintézői 
álláshely betöltésének 2009. december 31.-ig tartó meghosszabbítását engedélyezi.  

 
           Felelős:              dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
           Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                     Molnár György igazgató 
           Határidő:           2008. december 31. 
 
12.,  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4142008127501 

számú döntéssel a Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés feladatra megítélt  



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        32. oldal, összesen: 138 
 

16.989.854 Ft TEKI támogatás összegéből 125.598 Ft-ról lemond az alacsonyabb 
kivitelezési költségekre tekintettel. 

 
            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
            Határidő:           2008. december 31. 
 
13., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kaposvár ivóvíz minőségjavító program 

törésponti klórozással ammóniamentesítés” címzett támogatással megvalósult  
beruházáshoz a 2006. évi XXIV. törvény 1. sz. melléklet 70. sorszám alatt jóváhagyott 
588.232.000 Ft támogatásból az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény által visszamenőlegesen is biztosított ÁFA visszaigénylés miatt az ÁFA-ra jutó 
98.037.600 Ft támogatásról lemond és az ebből már lehívott, ÁFA-ra jutó 36.793.316 Ft 
támogatást visszafizeti. 

 
            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:           2008. december 19. (lemondásra) 
                                      visszafizetés az ÁFA visszaigénylés ütemében 
 
14., A Közgyűlés a kiemelt sportszervezetek támogatási rendszerének átalakításáról szóló 

266/2007.(XI.8.) önkormányzati határozatának 1.) és 2.) pontját hatályon kívül helyezi. 
A kiemelt sportszervezetek részére a továbbiakban a jóváhagyott önkormányzati 
működési támogatás kiutalására havi egyenlő részletekben kerüljön sor. 

 
            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:           azonnal 
 
15., A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fő roma referensi 

státusszal bővíti 2008. december 01-től az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
tárgyalásakor elfogadott Antiszegregációs Tervnek megfelelően. 

 
            Felelős:              dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                      Molnár György igazgató 
            Határidő:           azonnal 
 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 115/2008. (V. 14.) 

önkormányzati határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: A DDOP-5.1.3/C-
2008-0029 kódszámú, „Autóbusz öbölpár építése és jelzőberendezések telepítése 
Kaposvár belterületén” című pályázat 129.597.301,-Ft összegű beruházásának 
megvalósításához szükséges 19.685.830,-Ft saját erőt az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetés céltartalékában az önkormányzati pályázatok önerejére elkülönített keret 
terhére biztosítja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
  Molnár György igazgató 
Határidő: azonnal” 
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-----6. Előterjesztés a kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Simonics Lászlóné igaz gatónőt. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az 
előterjesztést. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés csokorba fogja a megrendezendő  
rendezvényeket, amelyből kiemelt rendezvényként a Festők Városa Fesztivált tekintik. A 
Tavaszi Fesztivál időpontját két hétről lecsökkentenék egy hétre, ezt 2009-ben azért nem 
tudják megtenni, mert két hetet előír a Budapesti Fesztivál Tanácsi Iroda, amely az ő 
támogatását feltételként előírva adni fogja.  
 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Svajda József képviselő tudni szerette volna, hogy az előterjesztésben a húzónevek említése 
mit jelent? Okoz-e problémát a nehéz anyagi helyzetben az összeg megtartása 2009-re? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a keret felett nem tudnak több pénzt biztosítani a 
költségvetésből.  
 
Simonics Lászlóné köszöntötte a képviselőket, és elmondta, csak akkor lehet országos 
visszhangja a Festők Városának, ha tovább tudnak lépni. Az Új Reneszánsz kiállításról annyit 
emelt ki, hogy több országosan híres festőművész Kaposváron járt.  A húzónevek azért 
kerültek be az előterjesztésbe, mert először egy 50 milliós projektet tettek le, és abban még 
szerepeltek olyan egyéb programok, ahol a művészeti élet vezető embereinek találkozhatnak 
(igazgatók, magánygyűjtők), akiken keresztül a fiatalok kijuthatnak külföldre kapcsolat építés 
céljából. Jelenleg a művészeti élet célja a nyugati művészeti világba való beilleszkedés. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok gratulált az előterjesztéshez, hiszen első alkalommal kaptak 
összefogó képet a 2008-as programokról és az azokból levont megállapítások mellett fel lett 
tüntetve, hogy 2009-ben mit változtatnának ezeken a programokon.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok összefüggésként megemlítette, hogy ezek a rendezvények pozitív 
hatással bírnak a magyarokra, a kaposváriakra és a külföldiekre egyaránt.  
Viszont javaslatokat tett több alkalommal a rendezvényekkel kapcsolatban és nem tudatták 
vele, hogy az ő ötleteinek mi lett a sora. Javasolta, hogy a Dorottya napok ellaposodása ellen 
vagy vissza kellene lépni a régi hagyományokhoz, vagy pedig új ötletekkel lehetne 
színesíteni. A Festők Városa Fesztiváljának a fiatalokat és a helyieket is jobban be kellene 
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vonni, hogy ne csak egy szűk elit klubnak a fesztiválja legyen. Véleménye szerint a fesztivált 
területileg terjeszteni kellene más utcákra is a Fő utcán kívül. Javasolta, hogy nemcsak 
magyar, de külföldi művészeket is invitáljanak meg.  
Kérte hozzászólási idejének két perccel történő meghosszabbítását. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 452   Száma: 08.12.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Szép Tamás tanácsnok számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 2 8.33 7.14 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
287/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009. évi kiemelt városi 
rendezvényről szóló előterjesztés tárgyalása során dr. Szép Tamás tanácsnok számára további 
2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, hogy akár a rendezvényeket egy diákszínpadi, 
gyerekszínpadi fesztiválra is lehetséges lenne bővíteni, mint amilyen a futball fesztivál volt.  
Említette, hogy a Tavaszi Fesztiválon itt lesz az ORFEO kamara zenekar vendégszereplőkkel 
és műsorral, amit Kaposváron nem lenne szabad az Együd Árpád Művelődési Központban 
megrendezni, mivel a hely atmoszférája nem megfelelő az előadáshoz.  
 
Pintér Lóránd képviselő azt gondolta, hogy a magas kultúra iránti elkötelezettségben rejlő  
marketing értékét a város egyáltalán nem használja ki, mivel például a Deseda környékét 
ideálisnak tartaná egy kulturális nagyrendezvénynek. Kitörési lehetőségként a kulturális  
kínálatot, gazdaságot és az oktatást nevezte.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2010 programjára a 
pécsi önkormányzat december elsejéig várta a kaposvári visszajelzést. Megkérdezte, hogy 
mikor várható ez a visszajelzés? Észrevett az előterjesztésben egy hibát és felhívta rá a 
figyelmet.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a megfogalmazott javaslatokat.  
Elmondta, hogy a pénzügyi keret jövőre még kevesebb lesz.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 453   Száma: 08.12.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
288/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi kulturális  

programokról szóló előterjesztést. A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő 
rendezvények programját jóváhagyja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:           2009. december 31. 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi újévi koncert szervezésére felkéri  a 
Csiky Gergely Színházat. A hangverseny megrendezéséhez a Közgyűlés 2 000 e Ft 
támogatást biztosít. 

      
      Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
      Határidő:           2009.január 2. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi Város Ünnepnapja rendezvény 

szervezésével megbízza a Csiky Gergely Színházat. A rendezvény megrendezéséhez a 
Közgyűlés 750 e Ft támogatást biztosít. 

       
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
                                 Schwajda György igazgató  
      Határidő:          2009. január 23. 
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4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi Kaposvári Farsangi Napok 
rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
rendezvények megtartásához az Önkormányzat 1 600 e Ft támogatást biztosít. 

       
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
                                 Horváth Gáborné igaz gató  
      Határidő:   2009. február 7. 

 

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi március 15-i városi ünnepség  
szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A programok 
megrendezéséhez az Önkormányzat 599 e Ft támogatást biztosít. 

      
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
                                Horváth Gáborné igaz gató  
     Határidő:   2009. március 15. 
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi Kaposvári Tavaszi Fesztivál 
rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
programok megrendezéséhez az Önkormányzat 4 900 e Ft támogatást biztosít. 

      
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
                           Horváth Gáborné igaz gató  
     Határidő:   2009. április 3. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi Festők Városa Hangulatfesztivál   

művészeti programjainak szervezésével megbízza a Művészetek Kincsesházát, a kísérő 
programok szervezésével  pedig az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
fesztivál megrendezéséhez az Önkormányzat 16 000 e Ft támogatást biztosít. 

       
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
                                 Horváth Gáborné igaz gató 
                                 Simonics Lászlóné igazgató  
      Határidő:   2009.május. 31. 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi Szentjakabi Nyári Esték rendezvény 

szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. Az előadások  
megrendezéséhez az Önkormányzat 5 500 e Ft támogatást biztosít. 

       
 
   Felelős:              Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        37. oldal, összesen: 138 
 

                                  Molnár György igazgató 
                                  Horváth Gáborné igaz gató  
  Határidő:   2009. augusztus 18. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi augusztus 20-i ünnepi programok 

szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
rendezvények megtartásához az Önkormányzat 5 600 e Ft támogatást biztosít. 

     
    Felelős:              Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
                                Horváth Gáborné igaz gató  
    Határidő:   2009. augusztus 20. 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposi Őszi Napok rendezvénysorozat    

megszervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
rendezvény megszervezéséhez  560 e Ft támogatást biztosít. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter  igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
                                 Horváth Gáborné igaz gató 
     Határidő:   2009.október 14.  
 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009.október 23-i nemzeti ünnep 
rendezvényeinek    megszervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési 
Központot. A rendezvény megszervezéséhez  560 e Ft támogatást biztosít. 

        
       Felelős:              Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Stickel Péter  igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
                                 Horváth Gáborné igaz gató 
       Határidő:   2009.október 23.  
 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Év-Forduló, Advent-Karácsony, Szilveszter 

2009 rendezvénysorozat    megszervezésével megbízza az Együd Árpád Általános 
Művelődési Központot. A rendezvények megtartásához 6 500 e Ft támogatást biztosít. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter  igazgató 
                                  Molnár György igazgató 
                                  Horváth Gáborné igaz gató 
     Határidő:   2009. december 31.  
 
 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek     

figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. Ha a pályázati források nem 
érhetők el, a rendezvényeket csökkentett programmal kell megvalósítani. 

        
     Felelős:              Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
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     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                 Sári László igazgató  
                                 Horváth Gáborné igaz gató 
                                 Simonics Lászlóné igazgató 
     Határidő:   2009. december 31. 
 
 
 

-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester „Kedves Képviselőtársaim! Ritkán fordul elő az a települések, a 
települési önkormányzati szövetségek életében, hogy kivétel nélkül településnagyságtól 
függetlenül teljes konszenzus és teljes egyetértés legyen köztünk, beleértve a falvakat, a 
községeket, a kisvárosokat, a megyei jogú városokat, a megyei önkormányzatot és a fővárost 
is. Az egyöntetű vélemény pedig az, hogy kivétel nélkül mindegyikőjük elutasítja a Kormány 
elképzelését, a Kormány azon költségvetési elképzelését, amelyet 2009-ben az 
önkormányzatok irányában fogalmazott. Kivétel nélkül mindegyik párt szimpátiától, párt 
hovatartozástól teljesen függetlenül. Ez jellemzi a Parlament előtt levő Kormány által 
beterjesztett 2009-es költségvetést. Mert miről is szól ez a költségvetés? Amelynek a 
végszavazása nem történt meg, viszont a sarokszámokat már elfogadta a Parlament. A 
sarokszámokat elfogadta az önkormányzatoknak jutandó pályázatok, az önkormányzatoknak 
jutandó támogatási források tekintetében is. Itt azokon  képviselőkön van a felelősség, akik 
ezt megszavazták. Három költségvetési tervezet került a Parlament elé, három különböző 
számmal. Egymást váltogatták a költségvetési előterjesztések, szeptemberben, augusztus 
végén aztán októberben még kettő. És ebből mindnyájunk számára az derült ki, hogy a 
gazdasági válságra rossz választ ad az  állam, akkor amikor a megoldás kulcsát abban látja, 
hogy a településektől kell még többet elvenni, azon túlmenően mind amennyit elvett már. 
Nem hogy azt tette volna, hogy adjon és azt követően pedig majd vegye vissza azt, amit adott. 
Ezt azért mondom, mert Magyarország települései 2009-ben az államtól csupán annyi pénzt 
kapnak, mint öt esztendővel korábban. Öt esztendővel korábban. Addig amíg most 1275 
milliárd az állami kapcsolatokból a pénz, 2004-ben ez 1251 milliárd forint volt. És nem 
számoltam még az inflációval, nem számoltam az elmúlt öt évben azokkal a 
többletfeladatokkal, amelyeket az önkormányzatokra testáltak pénzügyi ellentételezés nélkül, 
ez a mi városunkat, Kaposvárt 716 millió forinttal érinti. 2009-ben a 2008-hoz képest az 
állami normatívák és az állami szabályzók változása 716 millió forint kárt okoz, 2009-ben 
2008-hoz képest Kaposvár Önkormányzatának Kaposvár városának. Ennek a legnagyobb 
vesztese és a legtöbb pénzt ahonnét elvesznek, ez az oktatás lesz. 277 millió forintot vesznek 
el az óvodáktól, az általános iskoláktól, középiskoláktól és a kollégiumoktól. 52 millió 
forintot elvesznek a kommunális feladataink végrehajtásából, nem beszélek még a kulturális  
támogatás csökkentéséről és még folytathatnám. Mindezt az állam a normatívák változásával, 
mégpedig csökkenésével hajtja végre, tehát kevesebb pénzt ad egy-egy feladat végrehajtására. 
A 716 millió forinthoz hozzá tartozik az is, hogy az esetleg egyéb részében romlottak a mi 
feladat mutatóink is, például kevesebb a gyerek. Kevesebb normatívából is kevesebb jár.  
Együtt jön össze az a 716 millió forint, amiről beszéltem. A bajt tetézi azt 2009-ben, hogy az  
Állam a 2008 évi - tessenek figyelni az évszámra -  2008 évi bérfejlesztés fedezetét sem adja 
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oda a települési önkormányzatoknak. Az ígéret ellenére, vagyis addig, amíg az idei 
bérfejlesztés 2008-ban megkapta a város, 2009-ben már ennek a fedezetét már nem fogja 
megkapni, bért pedig nem csökkenthet értelemszerűen. Ez 309 millió forint, amit nem kapunk 
meg. Úgy ráadásul az oktatásra számoltuk ki, hogy az oktatásban Kaposváron bérekre és  
járulékokra, vagyis a kollégáink fizetésére, az óvónőékre, a tanárokéra, és a 
közalkalmazottakéra, akik ott dolgoznak az óvodáinkban, iskoláinkban csak a bérekre 6,4 
milliárd forintot fizetünk ki ebben az évben, 6,4 milliárd forintot. És most tessenek figyelni,  
az összes normatíva, az összes állami támogatás, nem csak a bérre jutó összes állami 
támogatás, amit az oktatásra kapunk, az 4,4 milliárd forint, vagyis csak az összes állami 
támogatást, ha a bérekre raknám abból is hiányzik 2 milliárd forint. Ez volt idén, és ez fog 
romlani 2009-ben. És még nem beszéltem arról,  hogy attól, hogy kifizetjük a béreket, attól 
még nem működik egy iskola. Mert még nem beszéltem a fűtésről, nem beszéltem a 
világításról, és nem beszéltem sok egyébről, a dologi kiadásokról. Mert 2009-ben az  
energiaköltségek megnövekedett fedezetére sincs kompenzáció. 2009-ben úgy számolunk, 
hogy 143 millió forinttal kell többet kifizetnünk az energiaköltségekre, mint 2008-ban, egy 
fillér állami kompenzáció nélkül. Ebből a gáz 62 millió forint, a villany 50 millió forint, a 
távhő 12, a víz 6, a hulladékszállítás pedig 4. Ebből áll ki, vagy ebből áll össze ez a 143 millió 
forint, na most ilyen előzményeket követően, hogy ilyen rossz híreket követően mi lehet a 
célunk 2009-ben? Nem tudok mást elképzelni tisztelt képviselő hölgyek és urak, mint azt, 
amit ígértünk a kaposváriaknak, mégpedig folytassuk azt, amit 2006-ban elkezdtünk. 
Négyéves várospolitikai programunkat. Milyen kihívások közepette kell ezt megtennünk? 
Akkor amikor a gazdasági válságról beszélünk, akkor azt látni és tudni kell, és tudja is 
mindenki ebben az országban, hogy az igazi megoldás kulcsa a Kormánynál van. A kérdés az, 
hogy a Kormány a rendelkezésre álló eszközökkel él-e annak érdekében, hogy a jelenlegi 
helyzeten javítani tudjon. Eddig számomra úgy tűnt, hogy nem kíván élni. Viszont nagy 
örömmel olvastam egy héttel ezelőtt a miniszterelnök úr azon bejelentését, és nem akarom 
magunkat fölfelé tolni e tekintetben, hogy azt jelentette be, hogy előre fogja hozni az állami 
beruházásokat. Örülök annak, hogy az a kaposvári út, amelyet egy hónappal ezelőtt 
elindítottunk az nyitott fülekre talált. Tegnapi hír pedig az - szintén ennek is örültem -, hogy a 
Kormány  támogatni kívánja azt az elképzelést, hogy főleg az építőipari beruházások esetében 
egy 40%-os előleget ad az Európai Uniós források esetében, hogy el lehessen kezdeni ezeket a 
beruházásokat. Örülök, hogy eljutottunk odáig, hogy a Kormány is azt látja, amit mi egy 
hónappal ezelőtt mi mondtunk és tettünk. Mert így lehet igazán hatékony, önmagunk nem, de 
így lehet igazán hatékonyan a bajból a lehető legtöbbet előnyünkre és nem kárunkra kihozni. 
Ezt tartom én normális együttműködésnek, és ebben látom a megoldás igazi kulcsát. A 
megoldás igazi kulcsát abban látom, hogy azokkal az eszközökkel, amelyek a Kormánynál 
vannak éljen, és azokkal az eszközökkel, amivel mi rendelkezünk, jóval kevesebbek ennél, azt 
pedig mi tegyük mellé. Én nagyon bízom abban, hogy ezt a szemlélet váltás ez folytatódni 
fog, és bízom abban, hogy ez a szemlélet váltás az állam részéről is megnyilvánul 
adócsökkenésben. Mert ez még nagyon hiányzik ahhoz, hogy igazi átütő erőt tudjuk elérni,  és  
ezért is volt olyan megdöbbentő számomra, hogy azt az egyszerű előterjesztés, amivel éltünk 
felterjesztési jogunkkal, hogy kérjük a Kormányt, hogy csökkentse a béreket terhelő  
járulékokat és adókat, volt olyan képviselő önök között, aki elbújt, nem szavazott, vagy nem 
szavazták meg. Érthetetlen számomra, akkor amikor a megoldás kulcsa azért van e 
tekintetben is a Kormánynál, mert 100 forint összes adóból 90-et az állam vesz el, és 10 forint  
marad csak helyben. A hatékonyságot az adná meg, ha a 90 forint csökkenne, az jelentené az 
igazi átütő erőt annak érdekében, hogy valós eredményt tudjunk elérni. Segítsenek ebben 
mindazok, akik tehetik, tényleg segítsenek ebben. Mi amit tehetünk, azt megtesszük.  A 
Jegyző úr előterjesztésében azt fogják olvasni és azt fogják hallani,  hogy abból a 10 forintból 
is, ami az összadóból nálunk marad a 90-nel szemben, ami az államnál van, nem fogunk élni 
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azzal a lehetőséggel, hogy adóemelést kérjünk. Nem emeljük 2009-ben a helyi adókat. Sőt 
abból az előterjesztésből látni fogják, hogy 60 millió forint adóbevételrő l pedig le is  
mondunk. 2,5 millió forint vállalkozás alatt levő adó esetében - egyébként erről Kováts Imre 
képviselő úrral is konzultáltam -, és az ő egyik javaslata is ez volt, amikor beszéltünk a 2009-
ben megfogalmazott döntéseinkről. Pedig szükségünk lenne erre a 60 millióra képviselő urak 
és hölgyek, de fontosnak tartjuk, hogy ezt a lehetőséget megadjuk. Élünk azzal a lehetőséggel, 
amit most például a Qupers Kft. is megkap tőlünk, ha kér, vele is többször tárgyalunk, hogy 
átütemezhetjük a helyi adót. Nehogy azt higgyék, hogy ez nekünk nem jelent plusz költséget. 
Ez nekünk plusz költséget jelent, mert ami nem folyik be, azt erre az átmeneti időszakra 
hitelből finanszírozzuk. De fontosnak tartjuk ezt a segítség nyújtást is annak érdekében, hogy 
hozzá tudjunk járulni a munkahelyek megőrzéshez. De az igazi munkahely megőrzés az 
lenne, ha nem kellene ennyi bért és adót fizetni a bérekre, ami Budapestre megy fel. Igazi 
segítség ez lenne, ez lenne az igazi hatékony eszköze annak, hogy a lehető legtöbb munkahely 
megmaradjon. Nem más, hölgyek, urak, ez lenne az igazi eszköz. És majd meglátjuk, amit  
külön előterjesztésként tárgyalunk, hogy a foglalkoztatási alap 60 millió forintra való 
feltöltése, amit egyébként kiegészítettünk most már a munkahely megtartás támogatási 
rendszerére is, ez se fogja megoldani a problémát állami segítség nélkül, ezt csak ki tudja 
egészíteni az állam majd. Ha mi önmagában adjuk semmit nem fog megoldani. Ha az állam is  
mellérakja a részét, a nagyobb segítséget, akkor igen, akkor valós segítséget jelenthet. Ez a 
helyzet. És ezért fogalmaztuk meg, fogalmaztam meg, hogy előre fogjuk hozni a 
beruházásokat.  
Na nézzük is, hogy melyek ezek a beruházások, amelyeket felgyorsítjuk és amelyeket 
előrehozunk. A mostani döntésünk alapján, amit itt a Városházán hoztunk 7,8 milliárd forint,  
fogják látni a 2009-es költségvetésbe, hogy átstrukturáljuk még inkább azt az ötszörös 
intézmény felújítási keretet 2009-ben, amit már 2008-ban 400 millió forinttal elindítottunk. 
Mégpedig még nagyobb dominenciával az energiatakarékos beruházok alkalmával, mert  
abból, ha működési hiányt akarunk csökkenteni, már 2009-ben is számolunk vele, hogy 
kevesebb energia költséget kell, azt hiszem úgy 20 millió forintnyi összegre számolta ki, kell 
kifizetnünk. Van néhány olyan útfelújítás, amit 2010-ben terveztünk 2011-re, elindítjuk 2009-
ben. Elég, ha csak kettő körforgalmat említek meg önöknek, amely nem volt az eddigi 2009-
2010-es célkitűzéseink között, de el fogjuk kezdeni. Az egyik a Tesco előtt, a másik pedig a 
Pláza előtt, elég nehéz a kiközlekedés azokon a részeken. Erre nem számoltuk, hogy 2009-ben 
meg kell tennünk, de megtesszük, mert munkát akarunk adni az embereknek, legalább a mi 
megrendeléseink legyenek azok. Úgy kalkuláltuk, hogy állami támogatás nélkül 1,5 milliárd 
forintot költünk 3 esztendő alatt lakásépítésre, önkormányzati lakásépítésre. Úgy kalkuláltuk, 
hogy 2008-2009-2010 így fogjuk ezeket a lakásokat pénzügyileg is lefinanszírozni. Önök is  
látják, hogy a Nyomdával szemben a Fő utcán is elindult az önkormányzati bérlakás építés, 
két helyen tervezünk még önkormányzati bérlakás építést, a Dési Huber Közben, illetve a volt  
Hajléktalanszálló területén. Mindkettőt elindítjuk 2009-ben, mindkettőt. Nem akartuk, az 
eredeti elképzelésünk nem ez volt. Azért, hogy a helyi építőiparnak megfelelő munkát tudjunk 
biztosítani, nem is pénzesítettem a 7,8 milliárd forintban a panel felújításokat. Egy előző  
napirendi pont kapcsán már elmondtam önöknek, hogy saját kockázattal felvállaljuk az  
uszoda rekonstrukcióját. Nagyon jelentős tétel, félre ne értsék. Mert van is pénzünk, meg 
nincs is pénzünk. Ezen értem a saját kockázatot is. Az infrastrukúra fejlesztési 9 milliárdos  
hitelcsomagunk egyik része arról szól, hogy támogatott kedvezményes hitellel tudjuk 
finanszírozni az Európai Uniós pályázatokra jutó kaposvári önerő, önrészt, de ezt csak akkor 
vehetjük igénybe, ha van támogatási szerződésünk az EU-val. És a támogatási szerződésünk 
csak a sikeresen kihirdetett második forduló után van. Még ekkor sem vehetem igénybe, 
hanem ettől a pillanattól kezdve nyílik meg az a lehetőségünk, hogy számlát tudunk 
benyújtani, aminek az ellentételezését ebből a pénzből le tudjuk írni. Ez jelen pillanatban még 
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nincs, azért mondtam önöknek, hogy papíron van, de jelen pillanatban még nincs, mert nincs  
támogatási szerződés, vagyis egy közel 3 milliárdnyi forintos beruházást úgy huzunk előre, 
hogy nem tudjuk hogy mi a vége, mármint a pénzügyi finanszírozás tekintetében. De 
fontosnak tartottuk meglépni, azért amiért korábban mondtam. Ugyanez vonatkozik a 
belváros rehabilitációjára is. Ezt már nem tudjuk ilyen kockázattal elindítani, de legutóbb 
döntöttünk arról, hogy előrehozzuk ott is, ha minden kollégám megfeszül, a második 
fordulóra való benyújtás előkészítő munkáit azért, hogy legkésőbb március elsején be tudjuk 
nyújtani és tavasszal neki tudjunk állni ennek a beruházásnak egy második fordulót követően. 
Ez is több mint 2,5 milliárd forint, és számolunk egy nagyon jelentős közmunkaprogrammal 
2009-ben. Ennek feltétele az, hogy a Parlament fogadja el ennek a jogszabályi hátterét és a 
feltétel az, hogy hirdessék is ki a jelenlegi állapot szerint április elsejétől indul, március 31-től 
indul ez a munka. És ez átstuktúrálja a szociális támogatási rendszerünket is részben, másik 
oldalról pedig lehetőséget tud nyújtani a közmunka tekintetében azoknak az embereknek, akik 
elveszítik valamilyen oknál fogva a munkahelyüket, hogy ne maradjanak munka nélkül. 300-
400 ember is dolgozhat egyidejűleg a városban. Óriási volumenű lesz ez a munka, mi ebben 
látjuk a válságból kivezető utat és ugyanakkor 2009. évi költségvetésünk nagyon jelentős  
kihívása a következő: az egyik az, hogy folytatni akarjuk a 4 éves várospolitikai 
programunkat és folytatni is fogjuk, a másik ami nagyon fontos és ne felejtsék el, hogy mi 
vagyunk a város legnagyobb foglalkoztatói. Több, mint 3000 embernek adunk munkát, a 
legnagyobb kihívásunk az lesz 2009-ben úgy, hogy a béreket se finanszírozza az állam, meg 
tudjuk-e őrizni ennek a 3000 embernek a munkahelyét. Ez a helyzet. Ilyen költségvetést 
terjesztett be a Kormány 2009-re az önkormányzatokat érintően, és célunk nem lehet más, 
mint az utóbbi kérdésemre a válasz megadva, hogy igen. Ilyen környezetben kell összeállítani 
a 2009-es költségvetést mégpedig azzal, hogy a költségvetési koncepció nem számokról szól,  
ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, akik felületesen tanulmányozzák ezeket az 
anyagainkat az elmúlt éveket tekintve, hanem irányokról. A számok majd februárban kerülnek 
konkrétan önök elé, a többi, minden egyes tábla tájékoztató jellegű, ami ott van önök előtt. 
Úgy számolunk, hogy 28 milliárdos kiadási főöszeggel, körülbelül 28 milliárd forintot tudunk 
költeni 2009-ben, viszont nem számolunk azzal - a jelenlegi helyzet mutatja azt -, hogy 716 
millió forint pénzügyi elvonás miatti működési hiányunk keletkezne, hogy a végleges  
költségvetési javaslatomat, amit majd februárban hozok ide önök elé, ezt 716 millióval 
hoznám be, mert ennél kevesebbel fogom önök elé terjeszteni a mi számunkra az elmúlt,  
elkövetkezendő két hónap feladata az lesz, hogy mindazoknak a céloknak, amiket most 
elmondtam eleget tudjunk tenni, és továbbra is olyan költségvetést alkalmazzunk, amit eddig, 
amely biztosítja a város jelenét és jövő jét és ilyet fogunk önök elé hozni február 
valahányadikán, amikor majd a költségvetést fogjuk tárgyalni..” 
 

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő elmondta, hogy Polgármester úr „egy évvel ezelőtt kezdeményezte az 
igazságtalan, ingyenes szemétszállítás megszüntetését. Azt javasolta, hogy a fizetés a szociális  
rászorultság alapján történjen. Mint tudjuk a kezdeményezés elvetélt. Ma már az ingyenes  
szemétszállítás 300 millió forint és kamataival terheli a működési költségvetést. Polgármester 
úr: „Ha baj van, nem elvenni kell, hanem adni kell” - mondja ön gyakran. Nem gondolt-e arra, 
hogy az igazságtalan, ingyenes szemétszállítás fenntartásával inkább elveszünk a 
rászorultaktól, minthogy adnánk? 
Miért nem tudhatják a képviselők, hogy pl. a koncepcióban szereplő nagyprojektek 
megvalósítása milyen összeggel terheli a működési költségvetést? Mi az akadálya annak, 
hogy a költségvetés elfogadásának időpontjában rendelkezzünk azokkal a közbeszerzési 
eljárások dokumentációjával, amelyeket el akarunk kezdeni? Mi az akadálya annak, hogy 
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ezeknek a beruházásoknak a közbeszerzési felhívása február végére rendelkezésre álljanak?” 
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy az út-járda, intézmény felújítások miből 
lesznek finanszírozva, honnan fognak biztosítani rá fedezetet? Van-e valamilyen adat arra 
vonatkozóan, hogy a költségvetési kiadások összegéből mekkora összeg esik a kötelezően 
ellátandó feladatok és önként vállalt feladatok finanszírozására? Az iparűzési adó kihatásaival 
miért nem számol az előterjesztés? Mire fordítódott a kötvény kibocsátásból származó 
pénzösszeg? 
 
Pintér Lóránd képviselő a nagyberuházásokról szóló táblázatot említette. A NOSTRA  
projekt leírása nem tartalmazza a kifizetésekkel kapcsolatos rendelkezéseket, viszont 
mindegyik projekthez milliós támogatás van feltüntetve. Hogy lehet feltüntetni uniós 
támogatásokat, ha ehhez még nem tartoznak részteljesítések és előlegi döntés? Az egyéb 
bevételek között szereplő osztalékbevételt honnan várja az önkormányzat és kitől? Honnan 
lehet tudni a bírság és pótlék mértékének számszerinti növekedését? Milyen módon vette 
figyelembe az önkormányzat, hogy a gázárcsökkenés később megjelenik-e a költségvetésben? 
A színházi közalkalmazotti munkahelyek miért nem tartoznak bele a megőrzendő  
közalkalmazotti munkahelyekbe?  
 
Pintér Attila tanácsnok említette, hogy tett már javaslatot, hogy a kötvény kibocsátásból 
megmaradó összeget célzottan gazdaságfejlesztésre fordítsák. Lehetséges-e, hogy ezt az  
összeget gazdaságfejlesztésre fordítsák egy program keretében?  
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy amikor a Polgármester úr megkér, felkér 
képviselőket, hogy segítsenek az önkormányzat kondíciójának javításában, akkor kire 
gondol? 
 
Szita Károly polgármester „Ha Kováts képviselő úr kíváncsi a válaszra, akkor vele 
kezdeném. Ő kérdezett először, és semmi kivételezés, csupán ezért. Az a működési hiány, 
amiről az előbb beszéltem ebben 301 millió forinttal kerekítve, 301 millió forinttal bent van 
az, hogy ma Kaposvár Város Önkormányzata fizeti ki valamennyi kaposvári helyett a 
közösből a hulladékszállítási díja, ez bent van ebbe a 716 millió forintba, amely adja 
önmagában a működési hiányokat. Képviselő úr, kérdéséből azt a javaslatot sejtem kivenni, 
amit előrehozott, hogy ne legyen általánosan ingyenes a szemétdíj, hanem szociális alapon 
legyen támogatott. Jelen pillanatban még nem gondolkodom ezen. Abban az esetben, ha nem 
tudok olyan előterjesztést önök elé terjeszteni, amivel a működési hiányt e nélkül is jelentős  
mértékben csökkenteni, akkor lehet, hogy arra fogok majd javaslatot tenni, hogy a 301 millió 
forintból 150-200 millió a támogatás, 100 millió forint pedig a működési hiánycsökkentés. 
Talán január közepén, ha ezt a kérdést majd felteszi nekem, akkor konkrétabban fogok tudni 
erre önnek válaszolni.  
Nagy projektek milyen összeggel, mennyivel, mekkorába fog kerülni az átalakított Együdnek 
az Agóra program keretében a működési kiadása több lesz-e, vagy kevesebb a jelenleginél? 
Mennyi lesz a működési kiadása, illetve bevételi oldala a Nostrának, a Cseri parknak és 
folytathatnám képviselő, ezekre kérdezett rá. Ezek most is megtekinthetők, ezek nem titkosak. 
Működési többlettel, vagy működési megtakarítással attól a pillanattól kezdve számolunk, 
amikor átadjuk ezeket a beruházásokat. Ugyanakkor nyugodtan keressék meg Sári igazgató 
urékat, vagy Buzsáki Juditékat, és ott ahol már van megvalósítható tanulmány, több esetben a 
megvalósíthatósági tanulmányokat a második fordulóra kell elkészíteni, meg tudják nézni, 
hogy mennyi kiadással és mennyi bevétellel számolunk, ezért nem szerepel itt még a 2009-es  
költségvetésben. Semmi akadálya nincs ennek, sőt ezt is tesszük, hogy előrehozzuk a 
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pályázati kiírások elkészítését, sőt továbbmentünk. Ebben az évben a pályázatra szánt 
kereteken keresztül megrendeltük és megrendeljük azokat a terveket, amely az intézményi 
felújításoknál, vagy az útépítéseknél tervet igényelnek. Említettem önöknek, hogy az uszoda 
közbeszerzési pályázata megjelent az Európai Unió hivatalos közbeszerzési lapjában és 
tájékoztatom önt arról is, hogy függetlenül a második fordulótól, következő év elején a 
belvárosi rehabilitáció több mint 2,5 milliárdos programjának a közbeszerzési pályázata is 
elkészül. Azzal együtt, hogy még nem adjuk fel. Minden olyan tervezést, minden olyan 
pályázati kiírást előrehozunk, amiről tudjuk, hogy 2009-ben meg fogjuk csinálni, pontosan 
azért amit mondott, hogy minél előbb neki lehessen állni. Ha ezt nem tennénk meg például a 
belvárosnál, akkor a tavaszi kezdésnek két akadálya lenne: ha mi nem készülünk el ezekkel a 
kiírásokkal akkor az, hogy akkor kezdjük, illetve a második, ha a Kormány nem dönt a 
második fordulóról, hanem csak mondjuk szeptemberben, de nem hiszem, mert a tegnapi 
miniszterelnöki bejelentés vonatkozott arra is, hogy az önkormányzatok a nagy projektjénél is  
az EU-s pályázatoknál is 25% előleget kapunk, bizonyos esetekben. Nyilvánvaló, mivel 
mindegyik utófinanszírozott. Remélem, hogy ez papíron is rögzítve lesz majd és nem csak 
egy hangzatos bejelentésnek lehettünk a tanúi. Én hiszek abban, hogy legalábbis optimista 
vagyok a tekintetben, hogy nem, vagyis ezeket előrehozzuk.  
Az utat miből fizetjük Jurmann tanácsnok? Azon csodálkozom, hogy a Pénzügyi Bizottság 
elnöke tesz föl ilyen kérdéseket. Azon csodálkozom, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke 
kérdezi meg, hogy mit csináltunk a kötvénnyel. Szóval kicsit furcsa számomra, de egyefene. 
Akkor a Pénzügyi Bizottság elnökének megválaszolunk most. Az utat abból finanszírozzuk 
2009-ből, amiből az idén. Az idén miből finanszíroztuk? Pénzből nyilvánvaló, abból ment az 
útépítésekre fordítandó 400 millió forintunk. 2009-ben is pénzből fog menni 400 millió forint,  
és 2010-ben is pénzből fog menni a 400 millió forint, és nagyon remélem, hogy ezeket a 
pénzeket mivel ezek nem támogatott pénzek, részben igen, mert 1 forintból 1 forintot, amibő l 
10 fillért kaptunk, amit jövőre el akarnak törölni, és erre már nincs szükségünk, de amirő l már 
döntött pár hónappal azelőtt a tisztelt tanácsnok úr, mert ön is döntött róla, hogy a 9 milliárd 
forint infrastuktúra fejlesztési hitelnél milyen csomagokat alakítottunk ki, ott 1,2 milliárddal 
megtalálja az útfelújítást. Csak szerettem volna figyelmébe ajánlani az ön által is támogatott, 
az ön bizottsága által is jóváhagyott ilyen jellegű kérdéseket. És azt, hogy a kötvényt mire 
fordítottuk, az is le van írva az előterjesztésben. Amikor felvettük az 5,2 milliárd kötvényt ott 
volt önök előtt, tételesen fel volt sorolva, hogy mennyi pénz szánunk ebből a rossz 
kamatozású, rossz hitelkondíciójú  infrastruktúra hiteleink kiváltására, nem akarom sorolni,  
mert annak volt betudható az a különböző árcsoportosítások kapcsán, hogy a működés i 
kiadásunk és bevételünk az pozitív volt, igaz, hogy csak 20-30 millió forint volt, de volt az  
több is egyébként, de pozitív volt. És most abból a pozitívumból, és a kiadás-bevételi oldalról 
a működési költségvetésünknél jelenik meg az a 716 millió forint hiány, azért mert az ön 
képviselő társai elfogadták a Parlamentben. Különben nem jelenne meg, nem csak nálunk, 
147 milliárdnyi összegben az országban, minden egyes településnél. Innét indulnak a bajok. 
Miért nem számolok az iparűzési adó növekvényre? Engedjen már meg nekem megint egy 
példát, égnek állt tőle a hajunk. A következő előterjesztést terjesztette be a Parlament elé, a 
legutolsó előterjesztés, amikor már volt pénzügyi válság, és a csírája kezdődött a gazdasági 
válságnak. Hát valami felfoghatatlan volt. Hogy állította össze a Kormány a bevétel-kiadás i 
oldalat? A bevétel-kiadási oldalt úgy állította össze - mondom a Pénzügyi Bizottság 
tanácsnokának is -, hogy arra számol a gazdasági válság idején, hogy az önkormányzatok 
iparűzési adóbevétele 6%-al növekedni fog, ezt beszámolta a bevételek közé. Az ország 
bevételei közé számolta be. A gazdasági szakértők pedig, mit mondanak? Jó, ha nulla lesz az 
iparűzési adó bevétel, de többen 1-2%-ék mínuszra számítanak. Az iparűzési adónál mínuszra 
számítanak, mert azzal számolnak, hogy sok cég meg fog szűnni és nem lesz iparűzési 
adófizető képes. Ezért nem tettünk rá az iparűzési adóbevételre, csak minimumot, 
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pontosabban a helyi adók bevételére csak minimumot. Tényleg minimumot számoltunk, azt 
hiszem, hogy 4%-ot, 3,5-et számoltunk rá a fő összeg növekedésére, de még ezt is 
bizonytalannak érezzük, hogy egyáltalán be fog-e jönni. Nahát ezért nem számolunk többre. 
A Kormány azt számolja, hogy a világválság idején az önkormányzat – és így is számolta ki 
az önkormányzatok költségvetését - az iparűzési bevételi oldalról óriásit fognak kaszálni az  
önkormányzatok, 6%-ékkal többet mint idén, amikor sorba halljuk, hogy hol zárnak be 
üzemek és gyárak. Hát miből?  
A NOSTRA hogy áll? Köszönjük szépen jól. Nem vettük meg még az ingatlant, hanem 
képviselő úr azt kérdezte tőlem, hogy miért írjuk be az uniós elnyert támogatásokat, hogy 
hogy szerepelhet benne, amikor még el sem nyertük? Mert mindenhol szerepel az elnyerendő  
támogatás feltüntetése is.  Hogy hogy írjuk be? Hát reménnyel, képviselő úr, azzal a 
reménnyel, hogy el is fogjuk nyerni, mert hogy ezt szerepeltetni kell ezeknél a beruházásoknál 
is, azt hogy a pályázati kiírás milyen pályázat elnyerési összegre ad lehetőséget, mi mire 
nyújtottuk be a pályázatunkat és azt írjuk le – jó reménnyel írtuk be -, hogy azt amire 
pályáztuk azt el is fogjuk tudni nyerni, így kerültek be ezek a táblázatok, és így kerültek 
kiosztásra. 
Nem számolok osztalékra 2009-ben, a KVG Zrt-nek ebben az évben volt osztaléka, a KVG 
Zrt. tájékoztatása szerint a 2009. évi üzleti tervet osztalék nélkül tervezik. Nem számolok 
osztalékra a Vagyonkezelő Rt.-nél is, itt az a 2-3 millió forintos eredmény, ami ki szokott 
jönni a Vagyonkezelő Rt-nél - azt általában a dolgozói alapítványnak -, a ráeső  részét 
megengedtük kiosztani, illetve idén bevételként számoltunk a maradék összeggel, nem látok 
lehetősége arra, hogy 2009-ben osztalékot kapnánk akármelyikből. Azt, hogy mi lesz a 
Tömegközlekedési Zrt-nél, ott nem az a kérdés, hogy osztalékot kapunk-e, hanem mennyi 
lesz a vesztesége. És kíváncsian fogom várni az üzleti tervét a víz- és csatornaműveknek, 
hogy az átlagstruktúra kapcsán mi jöhet be, azt majd meglátjuk 2009. februárjában már 
valami konkrét számot be fogunk kérni.  
Tapasztalati számok alapján a bírság és a pótlék, semmi más oka nincs ennek. A kollégáim 
akkor, amikor a költségvetési koncepcióját állítják össze, valamiből ki kell, hogy induljanak. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kell, hogy kiinduljanak, és az elmúlt évek tapasztalataik 
alapján azt a következtetést hozták, és azt írták be a táblázatba, hogy a bírság és a pótlék 
ennyivel fog emelkedni 2009-be. Ez lehet kevesebb, lehet több, de valamiből ki kellett 
indulniuk, nem tudnak másból kiindulni, mint az elmúlt évek tapasztalatai alapján.  
Közmű, kevesebb lesz, legyen így, akkor máris csökken a 716 millió forintos működési hiány, 
abban a pillanatban, ha nem kell 146 millió forintnyi plusz pénzt kifizetnünk a fűtésre, 
világításra, akkor már csökkeni fog. Mi 146 millió forint plusszal számolunk itt az 
előterjesztésben.  
Közalkalmazotti munkahelyek: én a Tömegközlekedési Zrt-nél, mivel 100%-os  
önkormányzati tulajdonú vállalatról van szó, a Kvg Zrt-nél, mivel többségi önkormányzati 
tulajdonban levő  vállalatról van szó, a víz- és csatornaműveknél, amely február 1-től 100%-os  
önkormányzati tulajdonú vállalat lesz, és a Vagyonkezelő Rt-nél, amely több mint 75%-os 
önkormányzati tulajdonú, és a Színháznál amely február 1-től ugyancsak 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú társaság lesz. Ugyanolyan fontosak számunkra ezek a munkahelyek, 
mert a mi tulajdonaink. Független attól, hogy ezek közül egyikben sem közalkalmazotti 
jogviszony keretén belül dolgoznak és foglalkoztatnak kollégákat. Ugyanolyan felelősségünk 
van, és arról a 3000-ről beszéltem, aki most közalkalmazottként és köztisztviselőként látja el 
nálunk a feladatokat. És így van, képviselő úr, ilyen óriási bérelvonás mellett, azzal együtt, 
hogy a 2008. évi bérfejlesztés fedezetét sem kapjuk meg, nagyon nagy kihívás lesz 
számunkra, és ez a legnagyobb feladatunk, hogy meg tudjuk őrizni mindegyiknek a 
munkahelyét, mi szeretnénk. És hiszek abban, hogy sikerülni is fog, de ez nagy kihívás lesz, 
hogy hogy tudunk olyan költségvetési struktúrát majd idehozni akkor, hogy így legyen.  
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Nézzék, jó lenne csökkenteni az iparűzési adót 1%-ra, 1,85%-ra, piszok jó lenne, annak 
ellenére jó lenne, hogy 60 millió forint helyett 300 millió forintot költenénk gazdaság 
fellendítésére, nagyon jó dolgok lennének, annak ellenére, hogy azzal együtt mondom ezt, 
hogy például az adónál 100 Ft összadóból 90-et az állam vesz el, 10 marad nálunk, de még jó 
lenne, ha ebből a 10-ből is többet engedne, mert tényleg jó lenne, de egyáltalán a 90-ből nem 
engednek. Meg egyefene azt is, hogy 716 millió forintot elvesznek tőlünk, meg egyefene azt 
is, hogy az oktatóinknak a béréből is 2 milliárd forint hiányzik, mert nem fizetik ki, egyefene, 
ezeket mind nagyon jó lenne megcsinálni, aztán fent meg csak legyenek bent a burokba aztán 
ne csináljanak semmit. Egyszerűen nem tudjuk, hát kifeszülünk, amit tudunk tenni, azt 
megtesszük. Ezeket mind nagyon jó lenne csinálni, persze, az volt a baj, hogy kötvényt 
vettünk fel, meg hitelt bocsátottunk ki, most pedig az a jó, hogy van. Gondoljanak bele, ha 
nem lenne. Hát mehetnének a képviselők kapálni, mert más munka nem történne is a 
városban. Az lenne a feladatunk, hogy seprű és kapára és aztán irány előre, ki a városba, nem 
tudnánk semmit sem csinálni. Inkább áldják a jó szerencsénket,  és áldják az előrelátásunkat, 
hogy még időben léptünk, mert most fogunk tudni beruházni és fejleszteni, ha ez nem lenne 
nem tudnánk beruházni és fejleszteni, és nem tudnánk munkát adni az embereknek. Hát ez a 
helyzet. És jó lenne ezeket mind megcsinálni,  persze, az állam meg ne csináljon semmit, 
egyet már vegyenek már, fölösleges. Tényleg fölösleges emellett érvelni, ennyit bírunk és  
örülünk, hogy tudtunk tenni és nagyon örülök annak,  kifejezetten örülök és legyenek büszkék 
rá, az ami önkormányzati eszköz és emellé sorakoztattunk, az ma országos példa lett. Erre 
legyenek büszkék, és abba pedig segítsenek, hogy mindaz amit a Kormány tehet - mert a 
megoldás igazi kulcsa igazából ott van -,  azt tegye is meg, ennek tekintetében jó úton indult 
el, jó úton indult el,  amikor hozzánk hasonlóan azt mondta a miniszterelnök, hogy előrehozza 
az állami beruházásokat. Ez egy jó út, mert a brit miniszterelnök is ezt mondta két hónappal 
ezelőtt, csak ő még hozzá is tette, hogy adót is csökkent. Ez egy jó út, folytassa ezt, mert ezzel 
igenis munkát tud adni. Jó út az, hogy a preferenciát ő is az építőiparra helyezze, mind amirő l 
már mi is beszélünk egy hónapja, ezek jó utak, ha még mellé társulva béreket terhelő  
járulékok csökkentése, az nagy segítség lenne, mert mit tudok én adni a Coopernek, ha kéri? 
10 millió forintot és mit vár az államtól 120-at, a Munkaügyi Központon keresztül, aki jelen 
pillanatban  egyenlőre még nem akar adni. Hát ezek az arányok, persze jó lenne 300 millió 
forint, jó lenne 0%-os iparűzési adó, minden jó lenne. Az állam meg ül a párnás székbe és  
csak annyit tesz, amennyit tesz, mi meg dögöljünk meg. Hát ez a mi felelősségünk, hogy ne 
engedjük meg ennél a városnál. 
Kováts képviselő úr kérdésére nem válaszoltam, ön is sokat tud tenni, mindenki sokat tud 
tenni.” 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csizi László képviselő támogatta az MSZP frakció felvetését, hogy a 2-2,5 milliárd forintot 
fordítsák a város gazdaságfejlesztésre.  Ha a Kormány előrehozza  a beruházásokat, akkor el 
kellene érni a Kormánynál a 67-es út előrehozását  2010-re, minimum 2x1 sávon. Véleménye 
szerint a városnak már vasúton sincs összeköttetése az ország más részeivel.  
 
Pintér Lóránd képviselő a költségvetési koncepcióhoz hozzáfűzte, hogy teljesen más  
elképzeléseik vannak: a 2,5 millió adóalap fellett csökkenteni kell 1,85%-kal, ez alatt 0% adó. 
Indítványozta, hogy az iparűzési adó két összegével csökkentett működési bevételt tekintsék 
kiadási plafonnak, hiszen a jövő évben jelentős adósságszolgálat lesz az önkormányzatnak. 
Az iparűzési adó további 5%-át zárolni javasolta, annak érdekében, hogy kerüljön végre 
kidolgozásra egy termelés centrikus fejlesztő program.   
Kérte hozzászólási idejének két perccel történő meghosszabbítását. 
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Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 58.33 50.01 
Nem 7 29.17 25.00 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
289/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés tárgyalása során 
Pintér Lóránd képviselő számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy az intézményrendszerünk túlfeszített, ezért az 
oktatásban a progresszivitás akkor valósítható meg, ha bevezetjük a teljesítményelveket, a 
kompetencia vizsgálatokat és előnyben részesítjük az interaktív oktatási módszereket.  
 
Kováts Imre képviselő „úgy gondolom, hogy a költségvetési koncepciónak két alapvető 
célrendszernek kell megfelelnie, egyrészt biztosítania kell a 4 éves városfejlesztési 
programban, illetve a Cselekvési Tervben megfogalmazott feladatok megvalósítását, másrészt 
az önkormányzatnak aktív szerepet kell vállalnia a kaposvári gazdaság élénkítésében, a 
munkahelyek megőrzésében, a mikró- és kisvállalkozások támogatásában, a közcélú 
foglalkoztatás szervezésében. Egyetértek a koncepcióban megjelölt célokkal, azonban néhány 
szempont érvényesítését szükségesnek tartotta: az egyik a gazdaság élénkítése eszközének 
tartott nagy projektek indítása mellett gyorsítani kell azoknak a beruházásoknak az elkezdését 
is, amelyek a kaposvári építési vállalkozások adottságainak, üzemi méreteinek megfelelnek. A 
kaposvári vállalkozások versenyképességének javítása érdekében tervezett támogatásoknak 
(iparűzési adó csökkentés, járulék kedvezmény) érzékelhetőnek és célzottnak kell lenni. Az a 
véleményem, ha tartalommal akarjuk megtölteni azt, hogy „Ha baj van, nem elvenni, hanem 
adni kell”, akkor a rendelkezésre álló erőforrásaink átcsoportosítása elkerülhetetlen. Azt 
gondolom, hogy indokolatlan hivatkozni az európai útra, mert a válság kezelésében nincs  
egységes európai gyakorlat, mivel bebizonyították, hogy a válságkezelése országonként  
változik. Egységesek abban is, hogy az adó-, és járulékcsökkentés nem eszköze a válságból 
kivezető útnak, persze ez nem azt jelenti, hogy a kaposvári önkormányzat nem járhat más 
utat.” 
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dr. Szép Tamás tanácsnok  ismertette az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottság külön határozatát, melyet kérte, hogy támogasson a Közgyűlés. Pintér Lóránd 
képviselő javaslatát kritizálta, nem a legfontosabb az interaktív oktatási eszközök 
alkalmazása. A legjobb „eszköz” erre, a jó pedagógus. 
 
dr. Csató László tanácsnok a költségvetési koncepciót elemezte, mely véleménye szerint 3 
fő követelménynek eleget tesz: igyekszik megőrizni a pénzügyi egyensúlyt, lehetőséget 
biztosít a működéshez, folytatja a városépítési fejlesztői munkát, valamint a megőrzi a 
munkahelyeket.  
 
Jurmann Béla tanácsnok annak örült volna, ha ezeket a beruházásokat nem a hiány terhére 
valósíthatnák meg. Szerette volna viszontlátni a koncepcióban az előrehozott beruházásokat. 
Támogatandó elv a helyi gazdaság-támogató program kiemelt kezelése, az intézmény hálózat 
energia felhasználásának csökkentése, vagy a társasházak energia megtakarítását célzó 
felújításoknak a további folytatása.  
 
Kováts Imre képviselő „Szeretném megköszönni, hogy a meghívóban 45-ös számmal jelzett 
előterjesztésben leírt néhány javaslatomat a bizottságok elé terjesztette, javaslataimmal 
szerettem volna segíteni azt a közgyűlési közös gondolkodást, amely a pénzügyi, gazdasági 
válsággal érintett kaposvári kis- és középvállalkozások támogatását hivatott kialakítani.  
Köszönöm, hogy időt szakított a közös konzultációra is. Bizonyára tud róla, hogy az ön egyik 
pártbéli képviselőtársa – a kaposvári képviselő testület 18 éves működésében példa nélküli 
indoklással, történelmet írva - megakadályozta, hogy az előterjesztést a bizottságok 
tárgyalják. Meg lennék lepve ha erre az összehangolt akcióra ön előzetes jóváhagyása nélkül 
került volna sor, miután nem emlékeztem arra, hogy a képviselőtársamnak az elmúlt 10 évben 
lett volna önálló javaslata, vagy véleménye. Méltatlan eljárás arra is jó volt, hogy egy 
illúzióval kevesebb legyen.” 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok ismertette az általa vezetett intézményt hogyan érinti az oktatási 
normatíva csökkentés. A koncepcióban megfogalmazott, közalkalmazottakat érintő 
fejezeteket csalódottan vette tudomásul. 
 
Tóth István tanácsnok véleménye szerint egyre rosszabb helyzetbe kerülnek az  
önkormányzatok. Elmondta, hogy a költségvetési előterjesztést az SZDSZ frakció 
ellenzékiként megszavazta. 
 
Szita Károly polgármester „engedjenek meg egy rövid zárszót, képviselő urak. Kováts 
képviselő úr, melyik bizottság volt az, ahova bement az anyaga? Egyik sem tárgyalta? Azt 
szeretném kérni a két tanácsnoktól, hogy mindegyik tárgyalja meg ezt az anyagot, mert 
vannak benne hasznosítható anyagok, lehet rajta vitatkozni, el lehet vetni, meg lehet erősíteni 
és ki lehet egészíteni és nem veszítette el aktualitását, erre szeretném kérni mindnyájukat, 
hogy ezt tegyék meg. Kedves képviselő társaim, köszönöm a hozzászólásokat.  
A gazdaság fejlesztési stratégia, amiről itt egy két mondat illetve szó esett, az különböző 
koncepcióink és 4 éves város politikai programunkból áll össze. Azért hoztuk létre a 
gazdaságfejlesztési tanácsot, hogy gyűrje össze egy stratégiába. Ön is tagja a 
gazdaságfejlesztési tanácsnak. Hol a javaslat? Adjon egy három oldalt? Hol a javaslat? Ön is 
tagja a gazdaságfejlesztési tanácsnak, aktivitását szeretném kérni a tanács elkészüljön ezzel a 
munkával, vessék papírra a gazdaságfejlesztési javaslataikat. Mi megvagyunk vele, hisz 
elkészítettük a 4 éves várospolitikai programunkat, elkészítettük mindazokat a 
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beruházásainkat és fejlesztéseinket, amelyek egy integrált stratégia részeként jóvá is hagyták 
az elkövetkezendő évek előttünk álló feladatait jelenti. 
Nem tudom, hogy elég világos volt az előterjesztés szóbeli része, remélem, hogy igen, de nem 
csak a szóbeli, hanem a leírt része is.  A gazdasági válságra a Kormány felterjesztetésében azt 
a választ adta, hogy a lehető legtöbb pénzt vegye el a településektől. A közszférát, az 
önkormányzatot érinti leginkább a pénz elvonásnak a mértéke. Ne felejtsenek el egyet, az 
állami kapcsolatokból származó pénz, így hívják ezt csúnya szóval, 2009-ben annyi van 
tervezve több feladat ellátása mellett, mint 2004-ben. Mint öt évvel ezelőtt. És kevesebb lett 
2009-ben a feladatunk, mint öt évvel ezelőtt, hogy kevesebb pénzt adjanak hozzá? Nem lett 
kevesebb a feladatunk. És ezért tartom magam részéről például elfogadhatatlannak azt, hogy 
úgy dönt a településekről, az idősekről,  a fiatalokról,  hogy elveszi a 13. havit is, és még 
bérfejlesztést sem ad. Ez elképzelhetetlen. Tisztában vagyunk azzal, hogy mi is odaálltunk 
amellé, de rendben van, szűkíteni kell a kiadásokat országos szinten is szűkíteni kell a 
kiadásokat. De ez azért már nem megy, a Kormánynak azt a kompromisszumot ajánlottunk, 
hogy egyébként mindegyik körülbelül ugyanaz az összeg, hogy van béremelés 2009-ben és  
akkor nincs 13. havi, tudomásul van véve, mert válság van. Vagy nincs béremelés, de akkor 
van 13. havi. De olyan nincs, hogy mindkettőt elvegye. Elveszi mindkettőt. Tudják, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban hányan dolgoznak minimálbérért? Majd egyszer megosztom 
önökkel. Azok az emberek, akik a kezünk alá dolgoznak.  
Jurmann tanácsnok úrnak a hozzászólását azért is köszönöm, mert reményt adott arra, hogy 
megszavazza az előterjesztést, mert említette, hogy támogatja. Majd meg fogom nézni, hogy 
hogy nyilvánul meg a támogatása a szavazógomb megnyomása esetén. Tudják, támogatni 
vagy egészbe kell valamit, nem szabad belőle kivenni részelemeket, mert vagy így jó az  
egész, ahogy van, egyensúly oldaláról – de ezt nem kell elmondanom egy Pénzügyi Bizottsági 
elnöknek gondolom -, vagy pedig úgy rossz az anyag, teljes egészében. Olyan nincs, hogy ezt 
támogatom, a többi meg nem érdekel. Az egy koncepcionális javaslat volt, amit Pintér Lóránd 
képviselő úr mondott. Azt mondta, hogy vegyünk el a sporttól és adjuk oda a kultúrának. Ez 
egy  koncepcionális javaslat volt, majd a költségvetéskor megtárgyaljuk, és kíváncsian várom, 
hogy akkor mennyire csökkenti a sport (Rákóczi, a kosarasok és egyéb sportegyesületek) 
támogatását, és javaslatot tesz, hogy nyomjuk át a kultúrához. Ezen érdemes lesz 
vitatkoznunk és érdemes lesz beszélgetni róla, valóban egy olyan javaslat volt, amely 
figyelembe próbálja venni a költségvetésnek az egészét, én nem biztos, hogy támogatni 
fogom egyébként, de van egy javaslat, amirő l majd ezt követően érdemes lesz beszélni. 
Gyorsítjuk azt is, ez részben a helyi építőipari kapacitásnak a jogkihasználása, amivel nem 
tudjuk gyorsítani az a panel, mert ott várnunk kell a jóváhagyó döntésre. Annyit vállaltunk 
fel, hogy a társasházak a pályázat kiírói, de a társasházakkal megállapodtunk, hogy átvesszük 
ezt a feladatot. Most szembesülök azzal, hogy mennyire bonyolult dolog, jobban fogalmazva 
helyi építőipari kapacitást benyomni a lehető legnagyobb mértékben azon beruházásainknál, 
amelyek közbeszerzése meg kell, hogy jelenjen az Európai Uniós hivatalos lapjában is. Most 
nem is folytatom tovább ezt a gondolatot. Nem egy egyszerű dolog. Kíváncsian várom, hogy 
hogy lesz ez az uszodánál. 
Köszönöm dr. Szép Tamás, fel fogom tenni a határozati javaslatot, mert a bizottsági szakban 
megfogalmazódott a pályázatok előrehozatalát jelenti, és a nagyok, mert ahogy a válság 
kezelésében nincs egységes európai út, de a nagyok-nagyok (Nagy-Britannia, Olaszország, 
Németország) ők adót csökkentenek. Ők lecsökkentették a központi adókat, amit azért tettek, 
mert ezt tartották a legfontosabb eszköznek, a legfontosabb eszköznek a válság kezelésére. A 
beruházások ’hál istennek állami szinten is  beindulnak, mi is előrehozzuk a beruházásainkat, 
örülök neki, hogy az állam is erre az útra ment. Én már csak abban bízom, hogy ez a 716 
millió forintos költségvetési hiány a végszavazásnál – habár sok esélyünk nincs rá -,  
valamennyit javunkra módosulni fog, de hozzászól itt, akkor amikor mondtam, hogy mi lehet  
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a legfontosabb célunk, ott sarokból megjelent egy hozzászólás, a bal sarokból, amikor azt 
mondtam, hogy a legfontosabb célunk az, hogy a 4 éves várospolitikai programunkat  
továbbvigyünk, amit a bal sarokból jött egy olyan hozzászólás, hogy akkor nincs is nagy baj. 
Na látják, ez a különbség. Ez a különbség, hogy az ember baj hivatkozás okán lemond arról,  
amit a kaposváriaknak ígért, ez a különbség. Az a különbség két gondolkodásmód között, 
hogy az egyik oldalról mindent ráhúzunk mindenre, amit a baj okozójának tartunk, s 
ugyanakkor erre hivatkozva szegjük meg mindazt az ígéretet, amit tettünk országgyűlési 
képviselőként, vagy helyi képviselőként a kaposváriaknak. Én az utóbbira nem vagyok 
hajlandó. Az utóbbira nem vagyok hajlandó. Ha valamit el kell hagynom, odaállok és  
megmondom azt, hogy miért teszem. Remélem nem sok esetben kerül erre sor.”  
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 455   Száma: 08.12.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 12:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Szép Tamás tanácsnok javaslatának 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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Szavazás eredménye 
 

#: 456   Száma: 08.12.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 12:42  
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 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
290/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendelete a költségvetési koncepcióról szóló előterjesztésben 
megfogalmazott alapelvek, célkitűzések figyelembe vételével kerüljön kidolgozásra. 

 
Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:                 2009. január 30. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felterjesztési jogával élve – szükség esetén 
az önkormányzati szövetségeken keresztül – kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnél az európai uniós támogatásokkal összefüggő  beruházási pályázatok bírálatának 
felgyorsítását. 

Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Sári László igaz gató 
Határidő:                 azonnal 
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Szavazás eredménye 
 

#: 457   Száma: 08.12.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 12:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslathoz Pintér Lóránd által benyújtott módosító 
indítványáról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 12.50 10.71 
Nem 18 75.00 64.30 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
-----8. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsának működéséről és 

a fiókkönyvtárak helyzetéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Varga Róbertet, aki a Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója. 
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 

 
#: 458   Száma: 08.12.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 13:40  
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: 
 
291/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Megyei és Városi 
Könyvtár Társulási Tanácsa 2008. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:   Stickel Péter igazgató, 
      Határidő:             azonnal 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy továbbra is biztosítja a 
városi fiókkönyvtári hálózat fenntartását, működtetését, és köszönetét fejezi ki a könyvtár 
dolgozóinak helytállásáért. 
A költségvetési lehetőségek függvényében támogatja állagmegóvási, felújítási programját. 
 
    Felelős:                Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:    Stickel Péter igazgató, 
                          Molnár György igazgató, 
    Határidő:             2010. december 31. 
 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Donneri Fiókkönyvtár áthelyezését a további 
pályázati lehetőségek függvényében támogatja. 
 
    Felelős:              Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Stickel Péter igazgató, 
                               Bajzik Imre igazgató. 
    Határidő:            2010.december 31.  
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-----9. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/1997.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat.  
Jurmann Béla tanácsnok írásban benyújtott módosító indítványát nem támogatta. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, hogy méltatlannak tartja egy éves városi 
költségvetéshez, a 22-28 milliárdos főösszegéhez 5 perces időkeretben való hozzászólási 
időmennyiséget, ezen szeretne változtatni a módosító indítványa segítségével. Elfogadta, 
hogy maga az előterjesztő sem tudja támogatni. 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy az előterjesztést változatlan formában fogadják el.  
Elmondta, hogy a költségvetési koncepció átjutott a bizottságok jelentős részében 
gyakorlatilag kérdés és vita nélkül. Azért nem támogatja az javaslatot, mert parlamenti 
munkát akar behozni a város képviselőtestületébe, ami csak acsarkodásról, veszekedésről és  
pártvélemény ütközésekről szól. A szakmai munka a bizottsági üléseken zajlik, ahol 
nincsenek időkorlátok, a Közgyűlésen pedig több mint 50 napirend van, ami megtárgyalandó.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 459   Száma: 08.12.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 13:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Jurmann Béla tanácsnok módosító javaslata első pontjának 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 34.78 28.57 
Nem 15 65.22 53.58 
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: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 460   Száma: 08.12.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 13:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Jurmann Béla tanácsnok módosító javaslata második pontjának 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 27.27 21.43 
Nem 16 72.73 57.14 
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: 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 461   Száma: 08.12.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 13:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
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 75/2008.(XII.18.) 
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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-----10. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy két adó előterjesztést készítettek, a 
másodikat kívánják elfogadásra javasolni, amiben az adóemelés 0%-os. Felmerült egy olyan 
javaslat is, hogy a 2,5 millió adóalappal rendelkező kisvállalkozók kapjanak adómentességet  
2009-re. Felhívta a figyelmet, hogy olyan esetben, ahol adókedvezményt, illetve 
adómentességet lehetett adni, azt megtették. 
Kérte a képviselőket, hogy régebbi rendeleteiket helyezzék hatályon kívül. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok azt kérdezte, hogy mi indokolja, hogy egy rendkívüli bizottsági 
ülésen egy teljesen más adórendeletet kellett letárgyalni, amit két nappal a Bizottsági ülés  
előtt vált hozzáférhetővé? Miért lett visszavonva az eredeti előterjesztés? Hiányolta az adó 
átütemezési javaslatot, amiről a Polgármester úr többször említett. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elnézést kért a bizottsági ülésen, mivel kommunikációs  
hiba miatt a két szálon futó javaslat közül az adóemeléses  változat került ki. Azért két nappal 
a Bizottsági ülés előtt derült ki, mert hétfőn a gazdasági kamarákkal egyeztették a javaslatot. 
Átütemezési fogalom az adóigazgatási eljárásban nem is mert, gyakorlatilag méltányosságról 
van szó, melyre az adótörvény lehetőséget ad. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő „Amikor olvastam a bizottság elé került előterjesztést, erre hajazó 
gondolat jutott eszembe, miszerint a Polgármester úr elfelejtett szólni a Címzetes Főjegyző 
úrnak az adócsökkenési terveiről. A rendes Pénzügyi Bizottsági ülésen azon már nem 
csodálkoztam, hogy a fideszes bizottsági tagok csont nélkül megszavazták az adóemelésekrő l 
szóló előterjesztést. Ennek egyszerű ok az volt, hogy ők, bár olvasnak újságot, azonban 
szokás szerint az előterjesztést nem olvasták, csak, mint mindig, vakon szavaznak. Nem 
lepődtem meg a rendkívüli bizottsági ülés összehívásán. Egyetértek az egyéni vállalkozók és  
a mikró vállalkozások tervezett adómentességével, mert ez a vállalkozói réteg van 
legnehezebb helyzetben, mivel többségük egy, legfeljebb két-fős családfenntartó vállalkozás. 
A mértékkel nem értek egyet. Azt gondolom, hogy a megközelítően 60 millió forint iparűzési 
adómentesség a tervezett, közel 2 milliárd kétszáz millió összegű adóbevételhez , vagy a 27 és  
fél milliárdos költségvetési főösszeghez képest jelentéktelen összegű. Meggyőződésem, hogy 
a versenyképességet javító, érdemi iparűzési adócsökkentés jobban szolgálná a kaposvári 
gazdaság érdekeit. A Pintér Lóránd képviselőtársam, az iparűzési adó 5%-ának meghatározott 
célra történő felhasználására vonatkozó javaslatával egyetértenék, ha a felhasználást 
konkrétabban megjelölné.” 
 
Jurmann Béla tanácsnok idézte a több napilap és folyóirat cikkét, mely adómentesség 
tényéről szól, holott még csak most fognak szavazni. 
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Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy az SZDSZ javaslata az, hogy a 2,5 millió adóalap 
fölötti vállalkozások adója csökkenjen 1,85%-ra. Azok a vállalkozások, akik az iparűzési 
adóbevétel 98%-át fizetik be, nem kapnak semmiféle segítséget,kedvezményt. Ismertette a 
költségvetési koncepcióhoz tett javaslataikat. Véleménye szerint hátrány, hogy szigorú a határ 
adómegkerüléshez vezet, és a munkáltatókat arra kényszeríti, hogy kényszervállalkozóvá 
tegyék a munkavállalóikat. 
 
Csizi László képviselő egyetértett azzal, hogy az iparűzési adó elosztása nagyon aránytalan. 
Elmondta, hogy a válság nemcsak a 2,5 millió adóalap alatti, hanem a feletti vállalkozásokat 
is érinti a válság.  
 
Szita Károly polgármester megmagyarázta, hogy azért 2,5 millió és nem 5 millió a 
vállalkozási adóalap, mert az összeg törvényben meghatározott. Örülni kellene annak, hogy 
nem lesz adónövelés, mert a kamarák először az építmény és telekadó emelésére tettek 
javaslatot. Nem az önkormányzatoknak kellene az adót csökkenteni, hanem az államnak, 
hiszen 100 befizetett forintból 8-12 forint marad csak az önkormányzatnál. Az iparűzési 
adócsökkentés önkormányzati szinten 200 millió bevétel-kiadást jelentene, amit nem képesek 
pótolni. Mennyi szabad jövedelem keletkezik, azt csak az év végén lehet majd megmondani.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy bizottság ülésen már a fent  
elhangzott kérdésekre válaszolt. Amikor az iparűzési adó mérsékléséről van szó, az  
önkormányzatok adó erőképességének a mérése, és a számítások az önkormányzatok 
finanszírozási szempontjából is fontos mutatószámúak, tehát az adózásba történő drasztikus 
beavatkozás negatív irányba az egyéb forrás eléréseket is jelentősen korlátozza.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 462   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a magánszemélyek kommunális adójának rendeletmódosításáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 76/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        57. oldal, összesen: 138 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 463   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadó adójának rendeletmódosításáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 77/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 464   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a telekadó rendeletmódosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 78/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 465   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd módosító javaslatának elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 16.66 14.29 
Nem 16 66.67 57.14 
Tartózkodik 4 16.67 14.29 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 466   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az iparűzési adó rendeletmódosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 79/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a helyi ipaűzési adóról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 467   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az idegenforgalmi adó rendeletmódosításáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 80/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 468   Száma: 08.12.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a luxusadó rendeletmódosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 81/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták 
fajlagos átlagértékéről, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----11. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiegészítésében elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság 
tájékoztatást kért a monitoring bizottságok utolsó negyedévi értékelésről, amit mindenképpen 
elküldenek a képviselőknek. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Jurmann Béla tanácsnok hozzászólásában felidézte a tavalyi normaemelést, amikor is azért 
emeltek magasabb mértékben, hogy javuljon a kiszolgált ételek minősége, viszont az 
értékelésből kiolvasható, hogy minimális javulás mellett drasztikus javulás nem mutatkozott.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy a múlt évi 10%-ék nem 
annyira a minőség javításában, hanem inkább a minőségi szint tartására volt elegendő. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 469   Száma: 08.12.11/4/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 83.33 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 16.67 14.29 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 82/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III.17.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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----12. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. január 01-től történő 

ellátásáról és díjairól Kaposvár város közigazgatási területén  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
 

 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy hol található a 8%-os emelés, amikor az  
előterjesztésben 31,6%-ék van? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy tevékenységük összetett, és 
valóban létezik, ahol 31,6%-os, van ahol 8%-os az emelés. A városok között Kaposváron volt 
a legkisebb a díjemelés mértéke.  
 
 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csizi László képviselő elismerte, hogy valóban vannak olcsóbb tételek, úgynevezett gyári 
elemű  kémények, ami a lakossági esetben elenyésző. Nem támogatja az előterjesztést, mert 
közbeszerzési eljárást lefolytatók nem tettek meg mindent, hogy valódi verseny alakulhasson 
ki.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy megdöbbentő az áremelés egyes tételeinek a 
nagysága.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző felidézte azt a jogszabályt, ami meghatározza, hogy a 
közbeszerzéseket hol kell meghirdetni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 470   Száma: 08.12.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 82.61 67.87 
Nem 3 13.04 10.71 
Tartózkodik 1 4.35 3.57 
Szavazott 23 100.00 82.15 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 83/2008.(XII.16.) 
önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló - többször módosított - 1/1997. (I.22.)  önkormányzati rendelet módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 

-----13. Előterjesztés a város-rehabilitációs rendelet megalkotásáról és az ahhoz 
kapcsolódó megbízási szerződés elfogadásáról 

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        63. oldal, összesen: 138 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 471   Száma: 08.12.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:26  
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: 
 
292/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Városfejlesztési Kft.-vel kötendő 

szerződést az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
Határidő:  2008. december 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 

pontban szereplő szerződést – amennyiben szükséges- a pályázat-nyertesség érdekében 
módosítsa. A módosított szerződésről a polgármester a Közgyűlésnek utólag beszámol. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
Határidő:  a pályázat benyújtásának időpontja 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 

dr. Buzsáki Judit megbízását 2009. február 28-ig meghosszabbítja.  
 

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

#: 472   Száma: 08.12.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet 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 84/2008.(XII.17.) 
önkormányzati rendeletét a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 

-----14. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályiról, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított- 

34/2005.(VI.24.)önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 473   Száma: 08.12.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 85/2008.(XII.11.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított 
- 34/2005. (VI.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
----15. Előterjesztés a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

#: 474   Száma: 08.12.11/8/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
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 86/2008.(XII.16.) 
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. 
 
 
     
 
 
 

-----16. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004.(XI.29) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 
 

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

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

 
#: 475   Száma: 08.12.11/9/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
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 87/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló – 
többször módosított – 65/2004.(XI.29.), amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
   
 

-----17. Előterjesztés a kitüntetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy megosztott díjat nagyon kivételes esetekben 
lehetséges kiosztani, felidézte, hogy sok évvel ezelőtt egy házaspár már kapott ilyen díjat. 
Sportegyesületek esetében nem tartja elfogadhatónak. A megosztott díjat nem támogatja. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok a csapatsportágban nem tudja elfogadni a megosztást. Elmondta, 
hogy a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége idén Kaposvárt díjazta a 
sportlétesítmények fejlesztése terén végzett tevékenysége elismeréseként. Megragadta az  
alkalmat, és átadta személyesen a díjat.  
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Szita Károly polgármester megköszönte a díjat és gratulált a Sportbizottság vezetőjének. 
Megköszönte a képviselőknek a sport infrastruktúra feljelentéséhez adott munkához való 
segítségnyújtást.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 476   Száma: 08.12.11/10/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 34.78 28.57 
Nem 11 47.83 39.29 
Tartózkodik 4 17.39 14.29 
Szavazott 23 100.00 82.15 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
A képviselőtestület a rendelet módosítás elfogadását nem támogatta. 
 
 
     
 
 
 

-----18. Előterjesztés a megyei jogú város gyermekvédelmi szakellátási feladatainak 
ellátásáról 

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

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

 
 

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

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

#: 477   Száma: 08.12.11/11/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:34  
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: 
 
293/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyermekvédelmi 
szakellátási feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a 
feladatellátásra kész megállapodást kötni a Somogy Megyei Önkormányzattal, vagy 
akár saját intézményhálózatot kialakítani és működtetni a szakellátás biztosítása 
érdekében, amennyiben ehhez az állam a megfelelő forrást biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  a feladatellátáshoz szükséges állami támogatás biztosítását követően 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felterjesztési jogával élve az  

Országgyűléshez fordul és kéri, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatot törölje 
a megyei jogú városok kötelező feladatai sorából, vagy biztosítsa a feladatellátáshoz 
szükséges forrásokat. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2008. december 15. 
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-----19. Előterjesztés a helyi építészeti értékekről szóló rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 478   Száma: 08.12.11/12/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:34  
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: 
 
294/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a helyi építészeti értékek 
védelméről szóló 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést a 2009. évi februári Közgyűlés tárgyalja. 
 
 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János 
Határidő:           értelem szerint 
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-----20. Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos 2008. 
évi igényekről és koncepciókról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő kérdezte, hogy mi lesz a 610-es út mentén és a vasútvonal közötti 
mezőgazdasági terület illetve fasor sorsa? 
 
Juhász Tibor alpolgármester a kérdésre azt válaszolta, hogy a fasor mindenképpen 
megmarad, de ehhez mindenképpen szükség van egy megalapozott szakvéleményre, hogy 
kikerüljön az előterjesztésből. A Szabályozási Terv változtatásra kerülhet, tehát szavazni lehet 
róla. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok a Kaposvár-Gyékényes vasútvonal melletti területet nem 
javasolta, hogy bekerüljön a vizsgálati körbe. Említette a Kaposújlak felöl a városba 
közelítve, a faiskolánál levő területet, és nem támogatta, hogy az az oldal is beépüljön 
vállalkozásokkal. 
 
Pintér Lóránd képviselő ugyanúgy említette a faiskolánál lévő terület szépségét. Egyetértett 
az Alpolgármester úrral, aki azt mondta, hogy ez a terület kikerül az előterjesztésből.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 479   Száma: 08.12.11/13/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat módosításának 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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Szavazás eredménye 

 
#: 480   Száma: 08.12.11/13/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 14:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított 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: 
 
295/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítására 

érkezett koncepciók és módosítási kérelmek megtárgyalása során úgy határozott, 
hogy: 

 
a)       Kaposfüred nyugati oldal 67-es út elkerülő szakaszának nyomvonal korrekcióját - 

61-es út - Fonyódi vasút - közigazgatási   határ – magasnyomású gázvezeték 
nyomvonala - 67-es út - által  határolt tömbben (külterületi - KF4 - KF3 - KF1 
tervlapok)  M 1 terv, a hatályos szabályozási  terv módosítását lehetővé teszi; 

b)  Antiszegregációs tervnek megfelelő  - Pécsi utca- Nádasdi utca - 2791/1 hrsz.-ú út - 
belterületi határ - Móricz  Zs. utca - által határolt tömb  (K24 és K25 tervlapok) M 2 
terv, a hatályos szabályozási terv és KÉSZ módosítását lehetővé teszi; 

c) Bercsényi utca egységes szabályozási szélesség korrekcióját  - Kőrösi Csoma S. u. - 
9636/9 hrsz.-ú út - belterületi határ - 9669/5 hrsz.-ú út - által határolt tömb (K15 
tervlap) M 3 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

d)  Téglagyár területén az övezeti határ módosítása és övezeti jel pótlása érdekében - 
Szigetvári utca - Kaposrét sor - Nyár utca - Lonkahegyi utca - által határolt tömb (K28 
tervlap) M 4 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

e) Övezeti határ javítása az Lke-O/4 és Vt-Sz/5 övezet között (3468 és 3517/1 hrsz.-
ú) - Dombóvári út - Zöldfa utca - Tavasz utca - Gyár utca által határolt tömb (K18 
tervlap) M 5 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

f) Pécsi úti orvosi rendelő területének átsorolását nagyobb beépíthetőséget biztosító 
övezetbe, - Pécsi út- Kapos folyó - 2434/2 hrsz.-ú vízfolyás - 2423 hrsz.-ú út - 2423/4 
hrsz.-ú út - által határolt tömb  (K18 tervlap) M 8 terv, a hatályos szabályozási terv 
módosítását lehetővé teszi; 

g) 9114/3 hrsz.-ú út szélességének csökkentését 20.0 m-ről 16.0 m-re a Vk-Z/1 építési 
övezet övezeti határának nyugati irányú módosítása által – Kanizsai utca – 9149 hrsz.-
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ú út – Malomárok - Dr.  Kaposvári Gy. utca - 146/18 hrsz.-ú út által határolt tömb  
(K16 tervlap) M 9 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

h) Dózsa edzőcsarnok – 4340/13 hrsz - övezeti átsorolását „Ks/2” építési övezetből 
„Z/kt” övezetbe, mélyparkoló építési lehetőségének biztosításával – Honvéd utca – 
Arany J. utca –  Kossuth L. utca - 48-as Ifj. út által határolt tömb  (K 10 tervlap) M 10 
terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

i) Kaposvár –Toponár, Gém utca végén lévő 13008/37 hrsz.-ú magánút  számának 
pótlását, valamint övezeti határának javítását -  Kócsag utca – Deseda utc0a – 
13008/37 hrsz.-ú út - 0447/4 hrsz.-ú út –  Kemping utca által határolt tömb  (TOP3 
tervlap) M 11 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

j) „Lke – Z” (zártsorú) építési övezetekben a sarok telkek + 10%-os beépítésének a 
KÉSZ-ben történő módosításának vizsgálatához hozzájárul; 

k) 8606/1 hrsz.-ú ingatlan „Lke-Sz/4” övezetből „Lke-IK/1” övezetbe átsorolását a 
telekalakításnak megfelelően – Szegfű utca – Rózsa utca – Liszt F. utca – Szegfű  
köz - által határolt tömb (K22 tervlap) M 13 terv, a hatályos szabályozási terv 
módosítását lehetővé teszi; 

l) Toponár 0312 hrsz.-ú út övezeti határa szinkronba hozását a belterületi határral 
– 0314 hrsz.-ú  út - Veres P. utca - Móra F. utca - véderdő által határolt tömb (TOP6 
tervlap) M14 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

m) Fő utca 594 és 597 hrsz.-ú ingatlanok közötti övezeti határ és az "MK"  terület 
határ  szinkronba hozását - Szántó utca - Anna utca - Fő  utca - Hársfa utca által 
határolt tömb (K17 tervlap) M15 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását 
lehetővé teszi; 

n) Dombóvári út 3616/6 hrsz.-ú ingatlan övezeti határ korrekcióját a telekalakításnak  
megfelelően - Dombóvári út - Guba S. utca - Izzó utca - Kenyérgyár utca által határolt  
tömb  (K12-K18 tervlap)  M 16 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását 
lehetővé teszi; 

o)        A 3648/5 hrsz.-ú ingatlan „Geip – E” övezetből „Gksz” építési  övezetbe sorolása a    
            -        Guba  S. utca – 3654/2 hrsz út – belterületi határ – 3639 hrsz út által határolt  
           tömb  (K12 tervlap) M 17 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé  
           teszi; 
p)       Kaposfüred 15292 - 15286 hrsz.-ú ingatlanok övezeti átsorolását  „Lf-O/1”   
           övezetből „Lke-  O/3” építési övezetbe - Kaposfüredi út –  Tőzike utca –  
          15274 hrsz.- ú út – Kankalin utca által  határolt tömb (KF3 tervlap) M 18 terv, a   
           hatályos szabályozási terv módosítást lehetővé teszi; 
q)     Nyár utcában a  7192/14 hrsz.-ú telek, „Gksz” és 7209-7211 hrsz.-ú telek, „Lke” 

építési övezetek közötti övezeti határ korrekcióját  - Nyár utca –  Zselic csatorna – 
Kaposrét sor – Szigetvári utca - Jedlik Ányos utca által határolt tömb (K23 tervlap) M 
19 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

r)        3627 hrsz.-ú ingatlan 7,5m-ről 9,0 m-re történő építménymagasság  módosítását - 
Izzó utca – Dr. Guba Sándor u - KÖu-TGy jelű települési út – Nagygát u. által határolt 
tömb K12 tervlap) M 20 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé 
teszi; 

s)    7131/16-7131/4 hrsz.-ú MÁV ingatlanok közötti övezeti határ korrekcióját a 
jóváhagyott telekmegosztás szerint  - Baross Gábor utca – tervezett gyalogos  
aluljáró – Kaposvár-Dombóvár vasútvonal  által határolt tömb (K 23 tervlap) M 21 
terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

t)      Ady E. déli tömb Vt-Z/4 övezet beépítési paramétereinek korrekcióját kialakult 
állapotnak megfelelően  - Kontrássy utca - Zárda utca - Kossuth tér - Ady E. utca – 
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Berzsenyi D. utca  által határolt tömb (K16 tervlap) M 22 terv, a hatályos 
szabályozási  terv módosítását lehetővé teszi; 

v)      Belvárosi vasútterületek - 7131/7 hrsz.-ú -  racionalizálását - Áchim A. utca - Budai 
Nagy A. utca - Baross G. utca - Kaposvár- Dombóvár  vasútvonal - Csík F. sétány – 
Gilice utca - Szigetvári elkerülő  út által határolt tömb (K16, K22, K23 tervlap) MH 2 
terv, a hatályos szabályozás terv módosítását lehetővé teszi; 

w)   Töröcskei tó előtti 18724-18728 hrsz.-ú ingatlanokon vízgazdálkodási terület 
kijelölését (K27, Külterületi tervlap) MH 5 terv, a hatályos szabályozási terv 
módosítását lehetővé teszi; 

x)       181/7 hrsz.-ú ingatlan parkolóház és kistársasház  beépíthetőségének biztosítását - 
Kereszt  utca - Petőfi utca – Bethlen G. tér -  József A. utca - Berzsenyi D. utca által 
határolt tömb (K16 tervlap) MH 6 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását 
lehetővé teszi;   

aa)   belvárosi meglévő és az Országos Területrendezési Terv -ben megfogalmazott 
kerékpárutakhoz történő kapcsolatok biztosítása érdekében a hatályos szabályozási 
terv módosítást lehetővé teszi az elkészítendő tanulmányterveknek alapján; 

ab)      A KÉSZ teljes körű felülvizsgálatát lehetővé  teszi; 
ac)      "3G" adótorony kijelölését  a Kaposfüredi városrészben - 0507 hrsz.-ú út - 0510   
           hrsz.-ú út  természetvédelmi terület határa - 15182/59 hrsz (Margaréta) út által határolt   
           tömb (KF3, Külterületi tervlap) MH 15 terv, a hatályos szabályozási terv   
           módosítását lehetővé teszi; 
ad)    2435 hrsz.-ú volt malom területe „Ev/2” övezetből „Gksz” övezetbe sorolását - 

Kapos folyó - Béla Király utca - Kaposvár-Dombóvár  vasútvonal - 2434/2 hrsz.-ú 
vízfolyás által határolt tömb (K18/, K24 tervlap) MH 16 terv, a hatályos szabályozási 
terv módosítását lehetővé teszi; 

ae)   "Vasgyári tömb" övezeti átsorolását "Vk" -ból "Gksz" terület-felhasználási 
egységbe - Iszák utca - Vasvári utca - Kapos folyó - Töröcskei patak által határolt 
tömb (K22 tervlap) MH 17 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé 
teszi; 

af)    Jutai úton a HUNGARO GALL Kft. - 5755/9 hrsz.-ú - fejlesztéséhez szükséges 
építménymagasság növelését és övezet ársorolásának vizsgálatát - Raktár utca - 
Jutai út - belterületi határ - Iparos utca által határolt tömb (K4 tervlap) MH 18 terv, a 
hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

ag)    FINO-FOOD Kft. 3398/5 hrsz.-ú  "Gksz/6" övezetből "Gksz/1" övezetbe történő 
átminősítését max. beépítési százalék biztosítása mellett  - Zöldfa utca - Izzó utca - 
Dombóvári út által határolt tömb  (K18 tervlap) MH 19 terv, a hatályos szabályozási 
terv módosítását lehetővé teszi; 

ah)     HM 7120 hrsz.-ú "Kh" övezetű ingatlanának telekosztását lehetővé  tevő övezetek 
bevezetését és közlekedési bázisterület kijelölését - Baross G. utca - Kaposvár-
Dombóvár  vasútvonal által határolt tömb  (K23 tervlap) MH 20 terv, a hatályos 
szabályozási terv módosítását lehetővé teszi; 

ai)     Ady E. északi tömb Vt-Z/4 övezet beépítési paramétereinek korrekciója vizsgálatát 
-  Kontrássy utca - Zárda utca - Kossuth tér - Ady E. utca – Berzsenyi utca –  által 
határolt tömb (K16 tervlap) MH 21 terv, a hatályos szabályozási terv módosítását 
lehetővé teszi; 

aj)      Könyves Kálmán, Mátyás Király utca belterületi - Lke – folytatásához szükséges a 
027/27-84 hrsz ingatlanokon - 6266/11 hrsz.-ú út - Könyves K. utca –  belterületi 
határ - Csöröge völgyi patak - tervezett TF út - 028 hrsz.-ú út által határolt tömb (K9, 
külterületi tervlap) MH 22 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát lehetővé 
teszi; 
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ak)    Téglagyár feletti 6941/2 hrsz.-ú ingatlan "Vt" övezetből "Gksz" övezetbe történő 
átsorolásának a kialakult állapotnak megfelelően - Zselic  csatorna - Kaposrét sor - 
Nyár utca - Lonkahegyi út - Szigetvári utca - által határolt tömb  (K28 tervlap) MH 23  
terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát lehetővé teszi; 

al)      Honvéd utca 65. sz. alatti üzlet 50 m2 -es bővítését 4773/9 hrsz.-ú úszótelkes 
ingatlanon - Honvéd utca - Arany J. utca - Petőfi utca - 48-as  Ifj. utca által határolt 
tömb (K10 tervlap) MH 24 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát lehetővé 
teszi; 

am)    Véderdőből „Gksz” övezetbe sorolását  (9020, 9021 és 9029 hrsz.-ú ingatlanok) – 
Gilice utca – 9009/4 hrsz.-ú út – Kapos folyó- Cseri út által határolt tömb (K16 
tervlap) MH 25 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát lehetővé teszi; 

an)    Toponári benzinkút és Peugeot szerviz „Vt” övezetből „Gksz”  övezetbe történő 
átsorolását – Toponári út – Posta utca – 13118 hrsz.-ú vízfolyás által határolt tömb 
(TOP 5 tervlap) MH 26 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát lehetővé teszi; 

ao)      Dombóvári úti Shell kút és Autóklub tömbjének „Vt” övezetből  „GKsz” övezetbe 
történő átsorolását - Dombóvári út - Zöldfa utca – Tavasz utca - Gyár utca által 
határolt tömb  (K18 tervlap) MH 27 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát 
lehetővé teszi; 

ap)   Az Ezüsthárs lakóparkban a „Gksz” övezet „Lke” építési övezetbe történő 
átsorolását – Kanizsai út – Kőhárs utca – belterületi határ – „KÖkm” közműterület  
által határolt tömb (K9 tervlap) MH 28 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát 
lehetővé teszi; 

ar)       A Füredi út keleti oldalán  a 012/3 hrsz.-ú volt lőtér területének "Kh"  övezetből  
"Gksz " és "Geip"  övezetekbe történő átminősítése - belterületi határ - Füredi út 
által határolt tömb (K3 tervlap) MH 8 terv, a hatályos szabályozási terv vizsgálatát 
lehetővé teszi. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009. január 10. (közlésre) 
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítására 
érkezett koncepciók és módosítási kérelmek megtárgyalása során úgy határozott, hogy  
az alábbi kérelmeket elutasítja: 

a) Kapos Plaza  többlet parkoló kialakítás a "131/1 hrsz.-ú" malomárok melletti 
területen "Z/ez"   terület (K16 sz. tervlap) MH 14 terv, közlekedési (P) területté történő 
átminősítési  kérelmét; 

b)        HM 7120 hrsz.-ú, "Kh" építési övezetű ingatlanának 1000 m2 -es telkekre történő    
            osztását  lehetővé tevő övezet - Baross G. utca - Kaposvár-Dombóvár  vasútvonal    
            által határolt tömb (K23 tervlap) MH 20 terv átminősítési kérelmét. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009. január 10. (közlésre) 
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Klebelsberg Kollégium diákjai (Táncsics) elmondták, hogy Tökés László református  
püspök indítványozta az erőszakmentes viselkedésére összefogást, ami egy országos felhívás, 
és amit aláírt a konferencia összes résztvevője (a kollégium pedagógiai kara és a diákok 
képviseletében a diák önkormányzat), amit átnyújtott a Polgármester úrnak.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a kollégium, illetve a kaposvári iskolák diákjainak 
a részvételét.  
 
 
 
-----21. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottság, Pénzügyi Bizottság és a Sportbizottságnak a javaslatát: a Jégcsarnokban egy 
csoport kedvezmény beépítése, illetve a Fürdőben a családlétszám megkötés nélküli 
kedvezményes jegyakció biztosítása.  
Kérte a módosító javaslatokkal együtt az előterjesztés elfogadását. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 481   Száma: 08.12.11/14/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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296/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő jegy- és 

bérletárainak módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

a) a hagyományos fürdő bruttó belépődíjai: 
 

  
  

Jelenlegi ár 
ÁFÁ-val 

2009. január 1-től 
érvényes ár 

A fedett fürdő 
felújításának 
időtartamára 
érvényes ár 

Gyermekjegy 310 330 200 
Felnőtt jegy 680 720 430 
Diák, nyugdíjas jegy 520 550 330 
Uszoda felnőtt H-CS 440 470 280 
Uszodajegy diák-nyugdíjas H-CS 350 370 220 
Uszodajegy gyermek H-CS 250 270 160 
Úszójegy reggel-este  310 330 200 
Délutáni gyermekjegy 240 260 160 
Délutáni felnőtt jegy 410 440 260 
Délutáni diák, nyugdíjas jegy 320 340 200 
Felnőtt bérlet 7 napos 4 080 4 350 2 610 
Felnőtt bérlet 14 napos 8 060 8 580 5 150 
Felnőtt bérlet 30 napos 17 030 18 140 10 880 
Diák, nyugdíjas bérlet 7 napos 3 300 3 510 2 110 
Diák, nyugdíjas bérlet 14 napos 6 160 6 560 3 940 
Diák, nyugdíjas bérlet 30 napos 12 850 13 690 8 210 
Családtagi belépő 1 430 1 520 1 520 
Kád 730 780 470 
Nyugdíjas kád 550 590 350 
2 órás nyugdíjas jegy 320 340 200 

 
 
 
 
 

b) egyéb jegyek 2009. január 1-től 
 

 Jelenlegi ár Új ár 
sportolói jegy (ÁFÁ-val)  77 82 
50 m-es medence Sportkluboknak 
nettó díj 

      15 180        16 170 

50 m-es medence egyéb igénybevétel 
esetén nettó díj 

      30 250         32 220 

 
c) az élményfürdő bruttó jegyárai 
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Jelenlegi ár 
ÁFÁ-val 

2009. január 
1-től  

érvényes ár 

A fedett 
fürdő 

felújításának 
időtartamára 
érvényes ár 

Felnőtt jegy 2 100 2 240 2 100 
Ifjúsági- és nyugdíjas jegy 1 450 1 540 1 450 
Felnőtt jegy 16 óra után 1 270 1 350 1 270 
Ifjúsági- és nyugdíjas jegy 16 óra 
után 870 930 870 
Csoportos belépő 20 fő felett 1 780 1 900 1 780 
Csoportos belépő 20 fő felett diák, 
nyugdíjas 1 100 1 170 1 100 
Felnőtt bérlet 5 napos 9 550 10 170 9 550 
Ifjúsági, nyugdíjas bérlet 5 napos 6 250 6 660 6 250 
Felnőtt bérlet 10 napos 18 600 19 810 18 600 
Ifjúsági, nyugdíjas bérlet 10 napos 12 000 12 780 12 000 
Családi belépő - 6 020 5 650 

 
   Felelős:  Szita Károly polgármester    
   Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

Frank József fürdővezető 
   Határidő:  2009. január 1. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely  

Színházban a 2008/2009-es évadra megállapított bérlet- és jegyárakat a 2009/2010 évadra 
vonatkozó műsorterv ismeretében felülvizsgálja, a 6 előadásra szóló főpróba bérlet árát  
5.000 Ft-ban, a szakmai jegy árát pedig bruttó 500 Ft-ban határozza meg. A szakmai és  
tiszteletjegyek együttes száma nem haladhatja meg a kiadható jegyek 5 %-át. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

Schwajda György igazgató 
 Határidő:  2009. június 30. 
 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. január 1-vel a 

jégcsarnok bruttó belépődíjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Napijegy 1 fő részére hétközben      640 Ft 
Napijegy 1 fő részére péntek-szombat-vasárnap    800 Ft  
10 alkalomra szóló bérlet                        6.600 Ft 
Családi belépő       3 fő részére 1.800 Ft, minden további fő részére 480 Ft 
Csoportos belépő       10 fő felett hétfői, keddi és szerdai iskolai előadások napján 

          300 Ft/fő 
 

    Felelős:  Szita Károly polgármester    
    Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

  Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2009. január 1. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. január 1-vel a 
Művészetek Kincsesháza bruttó belépődíjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
Vaszary Képtár 
I. kategória: kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások 

 Felnőtt jegy 530,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 265,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
    II. kategória: múzeumi kiállítások (pl. Szépművészeti Múzeum, stb.) 
 Felnőtt jegy 1.280,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 640,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) 210,- Ft 
 
     Vaszary Emlékház 
 Felnőtt jegy 530,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 265,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
  
     Bors-Honty Emlékszoba 
 Felnőtt jegy 425,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 210,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
      Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje 
 Felnőtt jegy 425,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 210,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
       Kombinált jegy  

Felnőtt jegy              1.385,- Ft 
Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %)              690,- Ft 
Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)      ingyenes 

 
 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
    Simonics Lászlóné igazgató 
 Határidő:  2009. január 1. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a Kaposvári Uszoda és 

Gyógyfürdőben a családi jegy vásárlásakor a létszám ne korlátozódjon 2 felnőtt és 2 
gyermekre, hanem 1 családi jeggyel 1 család vegye igénybe a szolgáltatást, mint a 
Jégcsarnokban.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2009. január 1. 
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-----22. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító 

okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 482   Száma: 08.12.11/15/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:10  
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 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
297/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
A Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt alapító okiratának módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
 
Az alapító okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi 15. pont 
számozása 16.-ra módosul: 
„15. Vagyonnyilatkozat 
A részvénytársaság alábbiakban felsorolt tisztségviselői és munkavállalói a 2007. évi CLII. 
törvény alapján évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. 
- Vezérigaz gató 
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- Felügyelőbizottság tagjai 
- Műszaki igazgató” 
 

Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Csapó József vezérigazgató 
Határidő:        2009. május 31. 
 
A Közgyűlés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
a) Az alapító okirat 7. pontjának 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az igazgatóság a zrt. ügyvezető szerve. Képviseli a zrt-t harmadik személyekkel szemben, a 
bíróságok és más hatóságok előtt. Kialakítja a zrt. munkaszervezetét, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 
Az igazgatóság a közgyűlés által 4 évre választott 3 igazgatóból áll, az igaz gatóság elnökét 
ugyancsak a közgyűlés választja meg. 
Az igazgatóság tagjait valamint az ügyvezető igaz gatót vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
terheli. 
Az igazgatóságon belül a dolgozói alapítvány képviseletéről gondoskodni kell.” 
b) Az alapító okirat 8. a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A feb 3 tagú, amelyet a közgyűlés választ meg 4 évre. A feb elnökét a közgyűlés választja. A 
felügyelő bizottság tagjait vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.” 

 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Komáromi Attila ügyvezető igaz gató 
Határidő:        2009. május 31. 
 
A Közgyűlés a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt alapító okiratának módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
Az Alapszabály 14. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„A társaságnál vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a 2007. évi CLII. tv. hatálya alá tartozás 
esetén az igaz gatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezérigazgató.” 
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Püspök Rudolf elnök-vezérigazgató 
Határidő:        2009. május 31. 
 
 
4.  A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2009. 
január 1-től hatályos alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Az alapító okirat VIII. fejezete az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki: 
„A társaság tevékenysége során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban javaslattételi, döntési 
és ellenőrzési tevékenységeket ellátó személyek, az ügyvezető igazgató és a Felügyelő 
Bizottság tagjai évenként vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.”  
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Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
Határidő:        2009. május 31.  
 
5. A Közgyűlés a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződését a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerint fogadja el. 
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   Horváth Zoltán ügyvezető  
Határidő:        2009. május 31. 
 
6.   A Közgyűlés a Kaposvári Városfejlesztési Kft alapító okiratának módosítását az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
Az alapító okirat az alábbi 14. ponttal egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi 14. pont 
számozása 15.-re módosul: 
„14. Vagyonnyilatkozat 
A társaság ügyvezetője és Felügyelő Bizottságának tagjai a 2007. évi CLII. törvény alapján 
évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.” 
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   dr. Buzsáki Judit ügyvezető  
Határidő:        2009. május 31. 
 
7.  A Közgyűlés a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft társasági szerződésének 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
a) Az alapító okirat X. fejezete az alábbi X/8. ponttal egészül ki: 
„X/8. A társaság ügyvezetője a 2007. évi CLII. törvény alapján évente vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni.” 
b) Az alapító okirat XII. fejezete az alábbi XII/5. ponttal egészük ki: 
 „XII/5. A társaság felügyelő bizottságának tagjai a 2007. évi CLII. törvény alapján 
évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.” 
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   Brantmüller Zsoltné ügyvezető  
Határidő:        2009. május 31. 
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-----23. Előterjesztés a 2009/2010-es tanévben indítandó óvodai csoportok, általános és 
középiskolai osztályok számáról, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Bartók Béla úti Általános Iskolában is lesz 
beiratkozás, azonban abban az esetben, ha ennek adatai egyértelműen spontán szegregációra 
utalnak, az osztály elindítását nem fogja engedélyezni. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Paksi Lajos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés összefoglalja az  
összes iskolát, óvodát, így alapos tájékoztatást ad. Előfordulhat olyan eset, hogy a körzetben 
lévő gyerekszám lehetővé tenné egy harmadik osztály indítását, viszont jogilag vitatható 
lenne, mivel az előterjesztés szabályozza az indítandó osztályok számát. Ha a Bartók a 
szegregáció irányában indulna el, akkor ezt nem engedhetik meg.  
 
Svajda József képviselő örült, hogy az előterjesztés magába foglalja az RFKB döntését a 
szakképzés területéről. Fontos dolognak tartotta, hogy az angol nyelvű képzést tovább 
erősítik. Támogatja az előterjesztést.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 483   Száma: 08.12.11/16/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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298/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és környéke 
Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott óvodákba  2009. március  
11-én 8-17 óráig, valamint 2009. március 12-én 8-16 óráig lehet beiratkozni. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
Határidő:               2009. március 11. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, Kaposvár és környéke Óvodai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott óvodákba a 2009/2010 nevelés i 
évben  az óvodai működő csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg.  

 
 

A 2009/2010-es nevelési évben 
működő óvodai csoportok  száma 

Sorsz
. 
 

Intézmény neve csoportszám Csoportszám 
összes 

Bajcsy-Zsilinszky 4 
Béke 4 

1. 

Jutai 2 

10 

Honvéd 4 2. 
Kaposfüredi 3 

7 

Madár 5 3. 
Sörház 3 

8 

Tar Csatár 4 4. 
Szántó 4 

8 

Temesvár 3 
Damjanich 3 

5. 

Tallián 3 

9 

Rét 4 6. 
Szigetvári 2 

6 

7. Arany János 6 6 
8. Búzavirág 6 6 
9. Festetics 

Karolina 
6 6 

10.Petőfi Sándor 8 8 
11.Nemzetőr-Sori 8 8 
12.Szentjakabi 4 4 

  Összes: 86 86 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
Határidő:               2009. szeptember 1. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és környéke 
Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott általános 
iskolákba, 2009. március 04-én 8-17 óráig, valamint 2009. március 05-én 8-16 óráig lehet  
beiratkozni. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
Határidő:               2009. március 5.   
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és környéke 
Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott általános 
iskolákba a következő módon határozza meg a 2009/2010 tanévben indítható általános iskolai 
első osztályok számát: 
 
 

A 2009/2010-es tanévben 
indítható első osztályok száma 

 
sorszám intézmény neve osztályszám Osztályszám 

összesen 
Kinizsi 1.  
     Benedek Tagiskola 

2 
1 

3 

2.  Berzsenyi 2 2 
Gárdonyi 2 3. 
      Bartók Tagiskola 1 

3 

4. Kisfaludy 2 2 
5. Kodály 3 3 
6. II.Rákóczi 2 2 
7. Pécsi 1 1 
8. Zrínyi 2 2 
9. Honvéd 2 2 
10. Toponári  2 2 
11. Toldi 2 2 

 ÖSSZ. 24 24 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
Határidő:               2009. szeptember 1. 
 
5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a középiskolák 7., 9., 13. 
évfolyamain az összesítő táblázatban kimutatott 60 középiskolai osztály – beleértve az 
érettségi utáni képzésben a 13. évfolyamon induló szakmai csoportokat is – 2009.szeptember 
1-i indítását engedélyezi. A beiratkozás időpontja 2009.június 20-22. 
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INTÉZMÉN

Y 

6 évfolyam
os 

gim
názium

 

4 évfolyam
os 

gim
názium

 

5 évfolyam
os 

gim
názium

, 
A

JT
P

, 
sporttagozat +

 
nyelvi 

5 évfolyam
os 

két tanny
elv
ű 

képzés, gim
n., 

szakközép-

5 évfolyam
os 

párhuzam
os-

képzés, 
szakközépiskol
a, nyelvi 

S
zakközépisko

la 

S
zakiskola, 

9.évf. 

S
zakiskola, 13. 

évf. 

S
zakiskola, 

felzárkó
ztató 

Ö
sszesen

 

 
Táncsics 

Gimnázium 

- 4 1 - - - -  - 5 

 
Munkácsy 
Gimnázium 

1 3 1 1 - - -  - 6 

 
Toldi 
Gimnázium 

- 2 - - - - -  - 2 

 
Eötvös 
Loránd 
Műszaki 
Szk. 

- - - - 1 5 2 4 1 13 

 
Közgazdasá
gi Szk. 

- - - 1 - 4 - 1 - 6 

 
Élelmiszerip
ari Szk. 

- - - - - 2 3 - - 5 

 
Kereskedel
mi Szk. 

- - - - - 2 4 1 1 8 

 
Építőipari 
Szk. 

- - - - - 3 3 - 2 8 

 
Iparművésze
ti Szk. 

- - - - 2 1 - 1 - 4 

 
Egészségügy
i Szk. 

- - - - - 1 1 1 - 3 

Összesen 
 

1 9 2 2 3 18 13 8 4 60 

 

Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
                              Középiskolák igazgatói 
Határidő:               2009. szeptember 1. 
 
6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kötelező felvételt  
biztosító középiskola a fiútanulók részére az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és 
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Kollégium. A leánytanulók kötelező felvételét 2009.szeptember 1-től a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola biztosítja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
                              Ponikfor Zoltán igazgató 
                              Tóth Imre igazgató 
Határidő:               2009. szeptember 1. 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnázium és Szakközépiskola élsport tagozatos osztály 9. évfolyamának szakmai 
programját módosítja.  2009.szeptember 1-től a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő tantervi 
program indítását engedélyezi. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
                             Gulyás Mihály igazgató 
Határidő:              2009. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 

-----24. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2009. évi működési 
előleg kérelmeiről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

-----Kérdések hangzottak el.----- 
 

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

#: 484   Száma: 08.12.11/17/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:15  
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 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
299/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009. évi Sport Keret 
terhére az alábbi összegű működési előlegeket biztosítja, mely összegek az egyesületeknek 
2009. évre biztosított eredményességi, működési és utánpótlás nevelési támogatásból 
levonásra kerülnek. 
   SE neve   2009. évi működési előleg  
eFt 
-------------------------------------------------------------- 
  1.) BITT KNRC    300 
  2.) Crystal SC      50 
  3.) Építők AC       50 
  4.) Favorit AC    130 
  5.) Kaposfüred  SC      50 
  6.) K. Asztalitenisz Club    130 
  7.) K. Atlétikai Club      60 
  8.) K. Kézilabda SE      80 
  9.) K. Közép.Adorján SE   200 
10.) K. Labdarúgó UP.Nev.Egy.    30 
11.) K. Nehézatlétikai SE   350 
12.) K. Ritmikus Gimnasztika SE    25 
13.) K. Sportlövész Klub     30 
14.) K. Tenisz Club      40 
15.) K. Vízilabda Klub   100 
16.) K. Vízügyi SC    300 
17.) Közutasok K. Teke Klub    30 
18.) Lovasakadémia SC     40 
19.) 1.MCM SE      45 
20.) Rákóczi Önálló LUNE     50 
21.) Ritmus Szabadidő SE     40 
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22.) Toponár SE      50 
                                        ------------------------------- 
Összesen:             2.180 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:   2009. január 31.  
 
 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola sportolói hozzájárulás fizetési rendjéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 485   Száma: 08.12.11/18/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:16  
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 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szaztizenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        90. oldal, összesen: 138 
 

 
300/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportiskola sportolói 
hozzájárulás fizetési rendjéről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy  
 
1/ A Kaposvári Sportiskola sportolói hozzájárulása az alábbiak szerint alakul: 
 

Atlétika:   1.500,- Ft/fő/hó 
Birkózás:  2.000,- Ft/fő/hó 
Jégkorong: 2.500,- Ft/fő/hó 
Kosárlabda: 1.500,- Ft/fő/hó 
Röplabda: 1.500,- Ft/fő/hó 
Úszás: 1.700,- Ft/fő/hó 
Cselgáncs 2.500,- Ft/fő/hó 

 
 
Sportolói jogviszony létesítését követően a sportolói hozzájárulás a Kaposvári Sportiskola 
(KASI) számlájára kerüljön befizetésre. Az atlétika, jégkorong, kosárlabda, úszás, cselgáncs  
sportágakban 2009. január 01-től, birkózás és röplabda sportágakban 2009. szeptember 15-től 
kerüljön a tagdíj  a KASI-ba befizetésre.  
 
Felelős:     Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
       Molnár György igazgató 
     Retter Tamás igazgató 
Határidő:           2009. január 01-től, 
 illetve szeptember 15-től birkózás és röplabda sportágak.  
2/ A sportolói hozzájárulás mértékébő l szociális körülmények figyelembevételével,  egyéni 
írásos kérelem, jövedelemigazolás alapján az intézményvezető kedvezményt adhat az 
alábbiak szerint:  
 

50 % kedvezményben részesülhet az a sportoló, ahol a család összes jövedelmének 1 főre eső  
összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 1.000,- Ft-tal nem haladja meg.  
25 % kedvezményben részesülhet az a sportoló, ahol a család összes jövedelmének 1 főre eső  
összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 10.000,- Ft-tal nem haladja meg.  
Tartós betegség vagy sérülés esetén orvosi igazolás alapján az intézményvezető egyedi 
kedvezményt adhat.  
 
Felelős:     Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Retter Tamás igaz gató 
Határidő:           2009. január 01.   
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-----26. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 486   Száma: 08.12.11/19/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság módosításával 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 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
301/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár város középtávú, 6 éves  
Környezetvédelmi programjának 2008. évi felülvizsgálatát elfogadta. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
Határidő:  program szerint folyamatos 
 
 

-----27. Előterjesztés a Füredi úti volt katona lőtér területének energetikai célú 
hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 487   Száma: 08.12.11/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 
javaslatának 2. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 18.18 14.29 
Nem 11 50.00 39.29 
Tartózkodik 7 31.82 25.00 
Szavazott 22 100.00 78.58 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 488   Száma: 08.12.11/20/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság  módosító javaslatának első pontjával az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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302/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Füredi úti volt katonai lőtér 
területének egy része energetikai célú hasznosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy pályázat útján értékesíti az 5374/24. hrsz-ú ingatlanának kb. 4 ha nagyságú északi 
fekvésű részét energiatermelő beruházás céljára az alábbi feltételekkel:  
 

- Az Önkormányzat a területet úgy értékesíti, hogy azon csak megújuló energiaforrások 
felhasználásával történő energiatermelő beruházás valósítható meg. 
 

- A beruházó az erőmű beruházás keretében saját költségén kiépíti a távhőrendszerhez 
való csatlakozást biztosító hő távvezetéket, és elvégzi a hőátvétel miatt szükségessé 
váló hőközponti átalakítást. Csatlakozási pont a Kinizsi lakótelepi HMV hőközpont. 
 

- A nyertes pályázó, vagy az általa létrehozott projekttársaság a megtermelt hő  
átvételére hosszútávú (15 éves) hőszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel amelyben rögzítik, hogy az átadott hőenergia 
induló ára 1800 Ft + ÁFA/GJ, garantált átvételi mennyisége 70.000 GJ/év. 
A pályázónak a hőszolgáltatási szerződés tervezetét – amely rögzíti az átadott 
hőenergia ár indexállásának módszerét – a pályázathoz csatolnia kell.  
 

- Az ingatlan vételára, mint induló licitár 8.000,-Ft/m2 + ÁFA. A vételár 50 %-át 
vevőnek az adásvételi előszerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetnie, míg a 
fennmaradó 50 %-ot a végleges szerződés aláírásakor. 
 

- Az ingatlant eladó a végeges adásvételi szerződést követő 15 napon belül adja vevő  
birtokába.  

 
- Az értékesítéshez szükséges telekalakítás és kitűzés elkészíttetése és finanszírozása 

vevő feladata.   
- Eladó adásvételi előszerződést köt vevővel tekintettel arra, hogy a vétel tárgyát képező 

ingatlan még nincs kialakítva. 
 

- Eladó vállalja, hogy a KÉSZ-t az erőmű építéshez szükséges műszaki paraméterek 
figyelembevételével módosítja. A KÉSZ módosításhoz szükséges előzetes környezeti 
hatás tanulmányt a vevőnek kell elkészíttetni saját költségén. 

 
- Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlant vízvezetési, szennyvízelhelyezési és 

távhővezeték átvezetési szolgalmi jog terheli.  
 

- Eladó vállalja, hogy a szolgalmi jog bejegyzését megalapozó okiratot beszerzi, s 
amennyiben a szolgalmi jogok nem valós közműellátáson alapulnak, úgy azt az 
ingatlan-nyilvántartásból törölteti. 

 
- Az adás-vétel tárgyát képező ingatlant vevőnek saját költségén kell közművesítenie, s  

a közlekedési csomópontot kialakítani. 
 

- Eladó tájékoztatja vevőt arról,  
= hogy az értékesítendő terület a lőszerraktár 1500 és 800 m-es védőterületeibe esik; 

      = hogy az értékesítendő terület nem esik műemléki és régészeti területre; 
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      = hogy az értékesítendő terület környezetvédelmi felülvizsgálata és lőszermentesítése 
megtörtént.  

 
- Az ingatlanon 2011. szeptember 1-ig a beruházást vevőnek meg kell valósítania oly 

módon, hogy az üzemképes állapotú legyen.  
Amennyiben a beruházás nem valósul meg, úgy Önkormányzatunk az ingatlant 5 éven 
belül visszavásárolja az adásvételi szerződésben rögzített vételáron. Vevő a területen 
történt befektetése megtérítésére nem tarthat igényt. Az adásvételi szerződés 
aláírásától számított 5 éves időtartamú visszavásárlási jogot az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyeztetni.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
   ifj. Horváth János városi főépítész 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2008. december 20. (a pályázati kiírás megjelentetésére) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----28. Előterjesztés a Kontrássy u. 4. szám alatti épület homlokzati díszeinek 
helyreállításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
#: 489   Száma: 08.12.11/21/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
303/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Balogh Attila, Balogh 
Attiláné, Balogh Diána és Balogh Balázs Kaposvár, Kontrássy u. 4. szám alatti, valamint  
Papp Csilla Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 38/a szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 233hrsz-on 
felvett ingatlan tulajdonosai részére az épület homlokzati díszei felújítására – díszek 
levételének, újragyártásának és visszahelyezésének - tulajdoni hányadukra jutó 544.000,- Ft  
felújítási költséget kölcsön formájában megelőlegezi azzal a feltétellel, hogy vállalják az  
összeg visszafizetését és hozzájárulnak ahhoz, hogy ennek biztosítékául jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre tulajdoni illetőségeikre. Az adott kölcsönt a Ptk szerinti jogügyleti kamat terheli.  
Biztosítékul olyan tulajdoni illetőség kerül elfogadásra, melyen az ingatlan becsült értékének 
50%-ánál nagyobb egyéb teher nem szerepel. A kölcsön visszafizetésének feltételeit és 
módját a tulajdonostársakkal történő további egyeztetések során kerül meghatározásra, az 
egyéni teherviselési lehetőségek figyelembe vételével. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosokkal kötendő  
megállapodás aláírására.  

 
  Felelős:  Szita Károly polgármester 
   Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Sárdi Péter igazgató 
     Molnár György igazgató 
  Határidő:  2009. január 31. 
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-----29. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 490   Száma: 08.12.11/22/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:19  
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 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
304/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az állati hulladékártalmatlanító telepének 
működtetésével kapcsolatos költségeket felülvizsgálva az alábbiak szerint határozott: 
 
A pályázatban közreműködött települések önkormányzatai az üzemeltetési költség 
viselésében lélekszám-arányosan vesznek részt 2009. december 31-ig a következő költség-
felülvizsgálat idejéig. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
                                    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                     2009. november 30. 
 
2.  A pályázatban részt vett települések lakossága díjmentesen adhatja át az elhullott állatok 
tetemét a telep üzemeltetőjének. Az üzemeltető által történő beszállítás esetén a települések 
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önkormányzata megfizeti a ténylegesen felmerülő üzemanyagdíjat, TOYOTA HILUX 
használata esetén bruttó 36 Ft/km, IVECO használata esetén bruttó 83,40 Ft/km összegben. 
 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2008. november 30. 
 
        3. A Közgyűlés felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét arra, hogy a telep technikai-
műszaki eszközeinek jobb kihasználása, az üzemelési költségek megtérülése végett az 
állategészségügyi szakhatósággal, az ATEV vezetőivel, a térségben fellelhető állattartó 
telepek tulajdonosaival a telep működési költségeinek és a szolgáltatás egyéb költségeinek 
megtérülését biztosító megállapodást kössön a szolgáltatás kiterjesztésére. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
                                    Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2008. november 30. 
 
 
 
-----30. Előterjesztés a kecelhegyi 9729/15-18. hrsz-ú ingatlanok beépítési határidejének 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő említette, hogy tavaly novemberében módosítva lett a szerződés 7/b 
pontja, hogy a kötbér helyett visszavásárlási kötelezettséget írjon elő a Közgyűlés.  A 
Közgyűlésen a vélemények megegyeztek a sokszor meghirdetett ingatlan eladásáról, hogy ne 
kössenek ki semmilyen beépítési kötelezettséget. A mostani előterjesztés viszont 50 eFt-os 
kötbérhez köti a szerződést. Véleménye szerint nem köthetik ki a kötbér kötelezettséget a 
határozat visszavonása nélkül. 
 
Szita Károly polgármester rendkívül nehezen beépíthető ingatlannak tartotta a területet.  
 
  
Sárdi Péter igazgató elmondta, hogy az említett határozat meglehetősen kétértelmű volt, és a 
jogászok azt olvasták ki belőle, hogy a határidő módosítást a Közgyűlés támogatta, a kötbér 
benne maradt, ezért kellett a kötelemet ilyen módon módosítani.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogyan történhetett ez meg, hogy az előterjesztés 
elkészültével módosítások felvezetése után már nem kerül rá az előterjesztésre az eredeti 
határozat. Már többször találkozott ilyen esetekkel, ahol nem volt meg az átvezetés. 
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Kováts Imre képviselő elmondta, hogy tegnap a jegyzőkönyvet megnézte, ami a saját igazát 
támasztotta alá.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, az előterjesztés elkészültekkor úgy reagált,  
hogy nem kell kikötünk a kötbért. Röviden ismertette az előterjesztést, a szerződés 
módosítását pedig nem kívánták megváltoztatni. Javasolta, hogy ennek a kérelemnek 
tegyenek eleget.  
 
Szita Károly polgármester megígérte, hogy kiveszik ezt az egy pontot az előterjesztésből. 
 
Kováts Imre képviselő fontosnak tartotta elmondani, hogy előfordulhatott, hogy kérhették a 
visszavásárlást, de lehet, hogy az eredeti szerződés rosszul íródott.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 491   Száma: 08.12.11/23/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 1 4.17 3.57 
Tartózkodik 2 8.33 7.14 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
305/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mega Logistic Zrt. 
tulajdonában lévő 9729/15-18. hrsz-ú ingatlanok Mura Invest Kft. részére történő 
értékesítéséhez hozzájárul.  
Háromoldalú megállapodás keretében rögzíteni kell, hogy a vevő által készített, de még 
telekkönyvbe be nem jegyzett telekalakítás során kialakuló ingatlanok beépítési határideje az  
alábbiak szerint teljesül: 
 
Első ütem: kaposvári 9729/21. hrsz-ú, kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan,                                                                                              

                   2341 m2 összterülettel, beépítési határidő: 2010. december 31.  

Második ütem: kaposvári 9729/22. hrsz., kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan,  

                           1853 m2 összterülettel, beépítési határidő: 2011. december 31. 

Harmadik ütem: kaposvári 9729/23. hrsz., kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan,  
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                              1739 m2 összterülettel, beépítési határidő: 2012. december 31. 

Negyedik ütem: kaposvári 9729/24. hrsz-ú, kivett „beépítetlen terület” megnevezésű  

                            ingatlan, 1626 m2 összterülettel, beépítési határidő: 2013. december 31. 

                            kaposvári 9729/20. hrsz-ú, út terület megnevezésű ingatlan, 1138 m2  

                            összterülettel, beépítési határidő: 2013. december 31.  

 
A Mura Invest Kft. az Önkormányzat és a Mega Logistic Zrt. között 2006. december 20-án 
létrejött telekalakítással vegyes adásvételi szerződés 7/b. pontjában rögzített kötbérfizetési 
kötelezettséget átvállalja. 
A telekalakítás alatt álló, s annak eredményeként létrejövő telkekre ütemenként 12.500,-
Ft/nap nemteljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli a Kft-t. 
 
A háromoldalú megállapodás aláírására a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. január 20. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a háromoldalú 
megállapodás 2.)b.) pontjában kerüljön rögzítésre az alábbi szövegrész: 
„ A Mura Invest Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a beépítés során a projektet szükség esetén 
részben megváltoztathassa, az ehhez szükséges építési engedélymódosításokat, illetőleg az  
esetlegesen ezzel összefüggésben felmerülő telekalakításokat (összevonás, megosztás, 
határváltoztatás, stb.) az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával végrehajtsa” 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. január 20. 
 
 
 
 
 
 
-----31. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDOP-2008/1.1.1 A jelű 
pályázaton való részvétel jóváhagyásáról és a projekt megvalósításához szükséges saját 

forrás igény biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 492   Száma: 08.12.11/24/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:29  
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 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 78.58 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
306/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az Önkormányzat 
a DDOP-2008/ 1.1.1. A jelű pályázaton való részvételét és a Keleti Ipari park bővítése projekt 
megvalósításához szükséges 120.298.000,-Ft önerőt a 2009. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja.  
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató   
            Határidő:             azonnal 
 
 
 
 
 
-----32. Előterjesztés a kaposvári 3530. hrsz-ú ingatlan kivétele a Garanciaalapba tartozó 

ingatlanok közül 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 493   Száma: 08.12.11/25/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:30  
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 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 78.58 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
307/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 351/2007. (XII. 20.) önkormányzati határozattal 
elfogadott, 29/2008. (II.28.) és 60/2008 (III.26.) önkormányzati határozatokkal bővített a 
Garanciaalapba tartozó ingatlanok közül az alábbi ingatlant kiveszi: 
 
 
Elhelyezkedés  Megnevezés 
3530. hrsz., 6 ha 4247 m2, az Izzó utcai iparterület mögött  Szántó, gyep 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
 

-----33. Előterjesztés a kaposvári 5894/32. hrsz-ú közterület értékesítéséről 
Előterjesztéstő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Juhász Tibor alpolgármester azt kérdezte, hogy mire szándékoznak használni a területet, 
akik vételi szándékot jelentettek be?  
 
Sárdi Péter igazgató válaszolta, hogy vállalkozási célú bővítést szeretnének végrehajtani a 
területen.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 494   Száma: 08.12.11/26/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
308/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a törzsvagyonból kiveszi az 
5894/32. hrsz-ú ingatlanát és pályázat útján 3.360.000,-Ft + ÁFA vételáron értékesíti azt. 
 
A pályázati kiírásba és az adásvételi szerződésbe rögzíteni kell a Szabályozási Terv előírásait,  
s pályázónak, illetve vevőnek tudomásul kell vennie, hogy az ingatlanból, annak keleti 
telekhatárán a későbbiekben a Magyar Állam közút céljára kisajátíthat egy kb. 8 m széles 
sávot.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2008. december 20. (a pályázati kiírás megjelentetésére) 
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-----34. Előterjesztés a Sávház épületének tetején mikrohullámú csomóponti állomás 

létesítéséről 
Előterjesztéstő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok nem értette, hogy az Antenna Hungária és a Vagyonkezelő Zrt. 
miért nem kérdezte, tájékoztatta az ott lakókat? Nem tartotta elfogadhatónak, hogy az ott lakó 
emberek véleményére nem kíváncsiak. Kezdeményezte, hogy kérdezzék meg a lakókat, 
illetve tájékoztassák őket, hogy mit terveznek a Sávház tetejére telepíteni, amit a Bizottsági 
ülésen leszavaztak.  
 
Szita Károly polgármester megkérte a Főjegyző urat, hogy a Vagyonkezelő Zrt-én keresztül 
tájékoztassák az ott lakókat.  

Szavazás eredménye 
 

#: 495   Száma: 08.12.11/27/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság módosításával  az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
309/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár, 
Sávház épületének tetején az Antenna Hungária Kft. mikrohullámú csomóponti állomást  
építsen ki, amennyiben az összes szükséges szakhatósági engedélyt beszerezte.  A terület éves 
bérleti díja 350.000.- Ft/év+ÁFA, mely az infláció mértékével növekszik. A bérleti szerződés 
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2008. november 01. –től kezdődően 10 év időtartamra köthető.  A bérleti díj az üzemeltetés 
költségét nem tartalmazza. A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a szerződéses 
időszakban esedékes az épület teljes rekonstrukciója - benne a tető felújítása is -, amely 
munkákat bérlő  tűrni köteles és szükség esetén, saját költségén vállalja a berendezések 
ideiglenes leszerelését és visszatelepítését is.    
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2008. december 31.  
 
 
 
 

-----35. Előterjesztés a Dombóvári úton lévő 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság által megfogalmazott véleményt, ami a határidőre vonatkozott, támogatja.  
 
Juhász Tibor alpolgármester értékesebbnek tartja a területet, mint ahogy az előterjesztésben 
az árból következtetni lehet. Az előterjesztés elfogadását azzal a módosítással javasolta, ha a 
4000 Ft/m2 áron való megpályáztatás nem lesz eredményes, akkor a területet 
tartalékterületként tartsák meg, így a későbbiekben a kis- és középvállalkozóknak próbáljanak 
azon a területen kialakítani tevékenységükhöz megfelelő ipari parkot.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Tálos Krisztián képviselő rákérdezett Juhász Tibor alpolgármester által említett árra, mivel 
nem értette pontosan a teremben levő zajok miatt. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő azt javasolta, hogy amennyiben ezen az áron az értékesítés nem 
valósul meg, akkor ténylegesen kerüljön tartalékba a terület úgy, hogy jelöljék ki 
törmeléklerakó feltöltési helynek, mivel a területet mindenképpen fel kell tölteni. A 
beruházások kapcsán képződő törmeléket és földet erre az önkormányzati területre szállítsák, 
mert így már kedvezőbb feltételekkel fogják tudják eladni abban az esetben, ha a javasolt áron 
nem értékesíthető. 
 
Tálos Krisztián képviselő elmondta, nem először fordult elő,  hogy egy terület  
felértékelésével nem értenek egyet, mivel a felbecsült ár nem egyezik meg a valós  árral.  
Véleménye szerinte Juhász Tibor alpolgármester javasolt ár már közelebb áll a valósághoz. 
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Úgy gondolta, hogy a jövőben, a Keleti Ipari Park bővítése után ennek a területnek az ára 
jelentős mértékben emelkedni fog, mivel egy ipari fejlesztés kellős közepén lesz.  
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásokra reagálva elmondta, hogy az árat a piac fogja 
eldönteni. Támogatásra ajánlotta a 4000 Ft/m2 áron való hirdetést, illetve azt követően - ha az  
ingatlan nem kel el -, akkor a terület tartalékként való hasznosítását. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 496   Száma: 08.12.11/28/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról Juhász Tibor alpolgármester módosításával 
az alábbiak alapján szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 95.65 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.35 3.57 
Szavazott 23 100.00 82.15 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
310/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 0285/2  hrsz-ú 
25033 m2 nagyságú Gksz/6 övezeti besorolású, beépítésre szánt területen lévő anyaggödör 
megnevezésű területet –részben, vagy egészben- pályázat útján értékesíti 4000.- Ft/m2+ÁFA 
összesen : 100.132.000.- Ft+ÁFA minimum vételáron 
A vevőnek (vevőknek) kell finanszírozni a közműépítés költségeit. Az adásvételi szerződés 
költsége, az értékbecslés összege, a telekalakítás, valamint a telekhatár kitűzésének költsége is  
a vevőt (vevőket) terheli. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2008. december 31. (pályázat megjelentetése) 
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-----36. Előterjesztő a Rákóczi Stadion területén lévő büfék bérleti díjának elengedéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Csutor Ferenc tanácsnok tudni akarta, hogy új pályáztatás esetében a szerződés módosulni 
fog-e azzal a feltétellel, hogy holt szezonban nem kell bérleti díjat kell fizetni? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kérelem arról szólt, hogy a büfének csak hazai 
meccs esetén van forgalma, ezért kérte a bérleti díj elengedését. Ezt ő nem tudta támogatja, 
mivel a pályázati kiírás nem errő l szólt, amikor elnyerte. Módosítás csak új pályázat 
kiírásakor lehetséges. Ha a bérlő visszaadja a bérleményt, akkor a pályázat kiírója eldönti,  
hogy milyen feltétételekkel fogalmazza meg az új pályázatot.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csizi László képviselő utánanézett ennek az ügynek, és elmondta, hogy máshol 50%-os 
bérleti díjjal szokták a holt szezonban kiadni a büféket. Elmondta, hogy a bérlő a pályázat 
megnyerésekor tudatában volt a körülményeknek, hogy télen is fizetnie kell, viszont azt nem 
tudhatta, hogy a Liga mérkőzéseket a Cseri útra rakják át.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Liga meccseken résztvevő nézők száma nagy 
mértékben nem növeli a büfé forgalmát. Jelen pillanatban van egy érvényes bérleti szerződés, 
azonban a szerződésbontás után lát reális esélyt arra, hogy a feltételek módosulni fognak. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 497   Száma: 08.12.11/29/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 95.83 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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311/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Rákóczi Stadionban lévő  
büfék jelenlegi bérlőjének a Kapos Bor Kft. által beterjesztett kérelmét, - mely a bérleti díj 
elengedésére irányult- nem támogatja.  
Amennyiben a bérlőnek a jelenlegi konstrukció nem felel meg, úgy a szerződést a felek 
bontsák fel, majd új pályázat kiírására kerüljön sor.  
 
Felelős:                            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                          azonnal (bérlő kiértesítése)      
 
 

-----37. Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 56. szám alatti ingatlan –volt Petőfi Sándor 
Általános Iskola – CBA Kereskedelmi Kft. részére való értékesítése tárgyában kötendő 
adásvételi szerződés vételárhátralékot biztosító mellékkötelezettségének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a korábbi közgyűlési 
határozatra történő hivatkozás során elírás történt, helyesen a 225/2008.(XI.25.) 
önkormányzati határozat döntött az ingatlan értékesítéséről. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 498   Száma: 08.12.11/30/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.50 10.71 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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312/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4772. hrsz.-ú ingatlan (volt 
Petőfi iskola) vonatkozásában a vevő CBA Kereskedelmi Kft.-vel kötendő adásvételi 
szerződés vételárhátralékot biztosító mellékkötelezettségeként a bankgarancia helyett 
elfogadja a vevő  inkasszónyilatkozatát. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
ennek megfelelő tartalommal történő aláírására.  
 
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató   
            Határidő:             2009. január 31.         
 
 
 
-----38. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Sántos község 
képviselőtestülete jóváhagyta a 2009. december 31-i határnapot, javasolta, hogy ez alapján 
legyen módosítva az előterjesztés.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 499   Száma: 08.12.11/31/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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313/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását a csatolt mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szita Károly polgármestert és Dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyzőt, hogy a társulási szerződés módosítását aláírják, azzal, hogy a társulási 
szerződés 24. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„24. Jelen szerződést a felek 2009. január 1-től december 31-ig terjedő időtartamra kötik” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2008. december 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----39. Előterjesztés a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

#: 500   Száma: 08.12.11/32/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
314/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodásokat nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
       Bogdán Imre Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke  
    Kovács Márk Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke  
    Cserti Istvánné Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke  
    Knollné Hidasy Erzsébet Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke      
Határidő:   2010. január 15. 
 
 
 
 
 

-----40. Előterjesztés utca elnevezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztésben 
tévesen kerültek leírásra, viszont a határozati javaslatban helyesen szerepelnek a helyrajzi 
számok. 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 501   Száma: 08.12.11/33/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
315/2008. (XII.11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 6128/10. hrsz-ú út a „Szent 
László utca”, az 5894/12 hrsz-ú út a „Szent István utca” nevet kapja. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:                       dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:               2008. december 30. 
 
 
 
 

-----41. Előterjesztés az Ady E. u. Déli tömb hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 502   Száma: 08.12.11/34/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:45  
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 2   7.14 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
316/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Ady E. u. Déli tömb 
hasznosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Ady E. u. déli 

tömbjében lévő ingatlanokat pályázat útján értékesíti az alábbiak szerint:  
 
        Értékesítendő ingatlanok:  
Ady E. u. 1.: 

Hrsz: Megnevezés m2 Tulajdoni 
hányad 

Vételár, mint induló licitár 
(Forint) 

101/1/A/12. padlás  416,9 3721/10000                 12.500.000,-  

101/1/B/1 u.-i lakás 73.2 653/10000                   4.900.100,- 

Összesen:                  17.400.000,-  

 
Ady E. u. 3.: 

Hrsz: Megnevezés M2 tul. hányad Vételár, mint induló licitár 
(Forint) 

102/A/14 padlástér 452.9 2996/10000                13.600.000,- 

102/B/1 lakás 33 218/10000                 2.200.000,- 

102/B/2 lakás 30.8 204/10000                 2.100.000,- 

102/B/3 lakás 70.6 467/10000                 6.300.000,- 

102/1/C/1 garázs 11.2 74/10000                    270.000,-  

102/1/C/2 garázs 11.2 74/10000                    270.000,-  

Összesen:               24.740.000,-  
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Ady E. u. 5.:  

Hrsz: Megnevezés: m2 Tul. hányad Vételár, mint induló licitár 
(Forint) 

104/1/B/1 raktár 68.6 613/10000                   2.700.000,-  
104/1/C/1 lakás 41 366/10000                   3.300.000,- 

104/1/C/2 lakás 22.4 200/10000                   1.800.000,- 
104/1/C/3 lakás 38.1 340/10000                   3.100.000,- 
104/1/C/4 lakás 36 322/10000                   2.900.000,- 
104/1/E/1 lakás 77.87 696/10000                   5.500.000,- 
104/1/E/2 lakás 61.3 548/10000                   4.300.000,- 
104/1/E/3 lakás 33.4 298/10000                   2.350.000,- 
104/1/E/4 lakás 28.8 257/10000                   2.050.000,- 

104/1/E/5 lakás 46.6 416/10000                   2.950.000,- 
Összesen:                 30.950.000,- 

 
Kossuth tér 4. 

Hrsz: Megnevezés: m2 Tul. 
hányad 

Vételár, mint induló licitár 
(Forint) 

100/3/B/1 lakás 102 842/1oooo                 12.240.000,- 

100/3/B/2 lakás 63 520/1oooo                   6.930.000,- 

100/3/B/3 iroda 49 404/1oooo                   4.200.000,-  

Összesen:                  23.370.000,- 
 

 

 

Az értékesítendő ingatlanok vételára, mint induló licitár összesen 96.460.000,-Ft. 
 

- Vevővel Önkormányzat előszerződést köt. Előszerződéssel egyidejűleg vevőnek 17 
millió Ft vételárelőleget kell Önkormányzat részére megfizetni. 
A végleges szerződés megkötésének feltétele, hogy vevő a KÉSZ alapján beépíthető 
ingatlanok tulajdonosaival a területek értékesítésére megállapodást kössön, a 
tulajdonosok a tulajdonjog átvezetéséhez szükséges okiratokat teljeskörűen írják alá, 
az építési engedélyhez hozzájárulásukat adják. 

- A tömbbelső beépítésének határideje 2013. december 31. 
- Vevőnek vállalnia kell, hogy az Ady E. u. 1-3-5. sz. alatt lévő ingatlanokat 2009. 

augusztus 1-ig a Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlanrészeket 2009. december 31-ig 
megvásárolja a tulajdonosoktól. 

- Önkormányzat vállalja, hogy az Ady E. u. 1. sz. alatt lévő lakás bérlőjét 2009. június  
30-ig, a Kossuth tér 4. sz. alatt lévő bérlőket 2009. december 31-ig elhelyezi. 

- Az ingatlanokat a hatályos KÉSZ alapján lehet beépíteni. 
- A területfejlesztéssel kapcsolatos költségeket vevőnek kell finanszíroznia teljeskörűen. 

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2008. december 20. a pályázat kiírására 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szazt izenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        114. oldal, összesen: 138 
 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés 

mellékleteként csatolt megállapodás értelmében tulajdonába és üzemeltetésébe fogja 
venni a többletberuházásként elkészült létesítményeket, körforgalmi csomópontot, 
buszsávot. 
Az átadás-átvételt külön megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell az  
átadás térítésmentességét, az átadásra kerülő közművek, létesítmények szabatos 
megnevezését, naturális adatait és műszaki paramétereit, az átadott egyes közművek, 
létesítmények bruttó és nettó értékét.  

Vevőnek vállalnia kell az esetlegesen jelentkező ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését. 
 

Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. április 15.                                
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Ady E. u. 13. és 15. sz. 
alatti ingatlanokból a majdan kialakuló építési telek beépítésének építési engedélyezési 
eljárásakor – amennyiben szükséges - a hatóság által elő írásra kerülő parkolókhoz 
Önkormányzat maximum 15 db parkoló mértékéig parkolóhely megváltási szerződést köt a 
100/5. hrsz-ú ingatlanra. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. december 31. 
 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. évi költségvetésében 
–eredményes pályázat esetén- 17 millió Ft-t elkülönít a 100/3/B/1 és 101/1/B/1 hrsz-ú  
lakások helyett vásárolandó ingatlanokra. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Molnár György igazgató 
Határidő:                                 2009. február 28. 
 
 
 

-----42. Előterjesztés a Kaposvár, Kisgáti városrész III. ütem lakóterület fejlesztéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság határozati javaslatot tett, hogy a Terra Danubia Zrt. 
és a BITT Kft. öt év köztelezettséget vállaljon.  
 
Tálos Krisztián képviselő ügyrendi hozzászólásában érintettségre hivatkozott. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 503   Száma: 08.12.11/35/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Tálos Krisztián képviselő érintettségéről 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 2   7.14 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
317/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kisgáti városrész III. ütem lakóterület  
fejlesztéséről szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán Tálos Krisztián képviselő érintettségét 
tudomásul vette. 
 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Juhász Tibor alpolgármester megkérdezte, hogy elfogadja-e az öt év helyett a három éves  
kötelezettséget a két érdekelt fél? 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte mi a jogszabályi alapja egy útra kötött öt éves garancia 
vállalásának?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottságot azt vezérelhette, hogy megelőzze az esetleg később adódó problémákat, mint  
amilyen a Kaposfüredi út beszakadása volt. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a 
szerződésben 1+3 év a garanciális kötelezettségi idő szerepel. A Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság óvatosságból megfogalmazott javaslatában növelte 
az időtartamot, viszont a két cég ezt nem vállalta.  
Támogatta az eredeti javaslat elfogadását 
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a garanciavállalást egyfajta védekezésnek tartja, 
akiknek nincs energiájuk az építés folyamatát műszakilag ellenőrizni. Az előterjesztésben 
szerepelő kitételt - a vállalkozó önhibáján kívül nem tudta a szerződést teljesíteni -, nem tudta 
elfogadni, mivel a vállalkozónak alaposabban utána kellett volna néznie, hogy a határidő  
betartása lehetséges-e.  
  
Tóth István tanácsnok hozzáfűzte, hogy az építőiparban az egy év az kötelező jótállást 
jelent, viszont a többi idő pedig szerződéses megállapodás kérdése, vagy törvényben 
meghatározotté. Elmondta, hogy a javaslat tételnél az vezérelte, hogy az eseteleges nem 
megfelelő minőség, vagy határidő miatti pereskedést kerüljék el, mivel ha biztos a cég abban, 
hogy mindent megfelelően csinált, akkor nem lenne oka az időmértékén vitatkozni.  
 
Tálos Krisztián képviselő elmagyarázta, hogy a cég önhibáján kívül miért került ebbe a 
szituációba. A terület megvásárlásakor a közműszolgáltatókkal előzetes terv készült, de az E-
ON gázszolgáltató nem az eredeti helyre tette a gázvezetéket, ezért volt szükség egy második 
tervre, ezért tolódott ki a határidő. 
 
Kováts Imre képviselő véleménye szerint megvan az a félelem, hogy az ott lévő út nem fogja 
elbírni a forgalmat, amelyet ma úgy gondolnak, hogy elbír. Mindenképpen tárgyalni kell a 
cégekkel, hogy mi a szerintük betartható határidő. 
 
Szita Károly polgármester azt javasolta, hogy úgy módosuljon a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság javaslata, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy próbáljanak meg a jelenlegi szerződési feltételeknél jobb garanciális feltételeket  
elfogadtatni, és az elért eredményekkel módosuljon a szerződés. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 504   Száma: 08.12.11/35/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 15:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 95.45 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.55 3.57 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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318/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár, Kisgáti városrész III.  
ütem lakóterület fejlesztéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
 

1.) a Kisgáti városrész területén a Kisgát III. ütemben a BITT Kft. és a Terra Danubia Zrt. 
által vállalt út- és közműberuházás elvégzését a Közgyűlés akkor tekinti 
leigazolhatónak, ha a vételár részeként elvégzett út, csapadékcsatorna, járda, víz, 
szennyvíz, beruházás és zöldfelületrendezés hiánypótlásmentes műszaki átadása 
megtörtént. A Közgyűlés az E-on és a Vidanet Zrt. által elvégzendő beruházás  
teljesítéséhez nem köti a garanciák felszabadítását. 
A Terra Danubia Zrt. által adott 183.015 eFt összegű bankgarancia felszabadításához  
hozzájárul a Testület, amennyiben a kertészeti terv alapján 2009. május 30-ig 
elvégzendő munkák garanciájaként 5.500.000,-Ft összegű feltétel nélküli 2009. június  
30-ig szóló bankgaranciát kap Önkormányzatunk.  
A BITT Kft. tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájárul a Testület, amennyiben a 
kertészeti terv alapján 2009. május 30-ig elvégzendő munkák garanciájaként  
1.000.000,-Ft összegű feltétel nélküli 2009. június 30-ig szóló bankgaranciát kap  
Önkormányzatunk. 
 

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

2.) A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt „Megállapodás 
közműátadásról” szóló okiratot, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 azonnal 
 
 
 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodás aláírását  
megelőzően Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által átveendő utakra és  
közművekre a TERRA-DANUBIA Zrt.-vel és a BITT Kft-vel vagy kivitelezőjükkel a 
jótállási és garanciális kötelezettségvállalásban állapodjon meg. 

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 azonnal 
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-----43. Tájékoztató Kováts Imre képviselő úr gazdaságélénkítő és keresletnövelő 
önkormányzati intézkedésekre vonatkozó javaslatairól 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Kováts Imre képviselő ügyrendi hozzászólásában javasolta, hogy vegyék le a napirendről az  
előterjesztést. 

Szavazás eredménye 
 

#: 505   Száma: 08.12.11/36/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kováts Imre képviselő úr gazdaságélénkítő és keresletnövelő 
önkormányzati intézkedésekre vonatkozó javaslatairól szóló tájékoztató napirendről 
történő levételéről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 95.65 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.35 3.57 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
319/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése levette napirendjéről Kováts Imre képviselő  úr 
gazdaságélénkítő és keresletnövelő önkormányzati intézkedésekre vonatkozó javaslatairól 
szóló tájékoztatót. 
 
 
 
-----44. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzési és 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a pályázatok benyújtásához feltétlenül szükséges  
volt az, hogy elfogadták az esélyegyenlőségi tervet. Kérte a Képviselő-testülettől az 
előterjesztés elfogadását. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 506   Száma: 08.12.11/37/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
320/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a szakértők által elő írt formai és  
tartalmi módosításokkal elfogadta Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzés és Intézkedési Tervét. 
 
          Felelős:   Szita Károly polgármester  
          Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
          Határidő:   azonnal 
 
 

-----45. Előterjesztés a kaposvári belvárosi fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Pintér Lóránd frakcióvezető 

 
Csatlakozó előterjesztés az SZDSZ Közgyűlési Frankciója által a kaposvári belvárosi 

fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról készített előterjesztéséhez 
Előterjesztő: Juhász Tibor alpolgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 507   Száma: 08.12.11/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:21  
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 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
321/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az SZDSZ Közgyűlési Frakciója által 
a kaposvári belvárosi fizetőparkolási rend felülvizsgálatáról készített előterjesztéshez 
csatlakozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a belvárosi parkolási rend felülvizsgálatára 
vonatkozó tanulmányterv elkészítésére a DDOP-2008-5.1.2/A kódszámú „Közösségi 
közlekedésfejlesztés projektgenerálás” pályázat keretében kerül sor. Az SZDSZ Frakció által 
készített előterjesztésben megadott vizsgálati szempontokat a tanulmányterv tartalmi 
követelményei között szerepelteti.  
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
Határidő:        2009. január 12. (a pályázat benyújtására) 
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-----46. Előterjesztés a polgármester jutalmáról 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok----- 

 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a II. félévi jutalmára rendelkezésre álló keret munkaadói 
járulékkal növelt összegének az átcsoportosítását szociálpolitikai feladatokhoz és azt a 
szándékot jelezte, hogy a kollégái által kijelölt családok esetében 5-10-15 eFt-os játék 
vásárlási utalványt vásároljanak ebből a keretből az általuk szociálisan rászorult családok 
számára.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Csizi László képviselő arra volt kíváncsi, hogy a családok csak játékot vehetnek-e az 
utalványon?  
 
Kováts Imre képviselő emlékeztette a Polgármester urat, hogy csak ő jogosult felvenni a 
jutalmát. Nem értette, hogy mi köze neki ahhoz, hogy a saját jutalmát mire fordítja.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok szép gesztusnak vélte a felajánlást, úgy gondolta, hogy a 2008. 
évi költségvetés módosításánál  tételek átcsoportosítására kerül sor. 
 
Paksi Lajos képviselő felhívta a figyelmet arra, ha a Közgyűlés megállapít egy jutalmat, 
akkor nem rendelkezhet semmilyen módon róla.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ő az összeg átcsoportosítását kérte a szociálisan 
rászorult családok számára, akiknek ez segítséget jelent. Kováts Imre kérdésére válaszolva 
megfogalmazta, hogy a képviselő testület döntésére azért van szükség, hogy ezt az összeget át 
tudják csoportosítani. Dr. Szép Tamás tanácsnoknak azt válaszolta, hogy nem csak a nettó, 
hanem a bruttó összeget javasolta átcsoportosítani, hogy még több családnak tudjanak 
segítséget nyújtani. Azért ajánlotta most fel, mert akkor ez az összeg még Karácsony előtt a 
rászorultakhoz kerül.  
Jelezte, hogy Juhász Tibor alpolgármester sem kívánja felvenni a II. félévi jutalmával. Azt 
kérte, hogy ez az összeg a céltartalékba kerüljön, így civil szervezeteket tudjanak támogatni.  
 

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

 
#: 509   Száma: 08.12.11/38/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 95.45 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.55 3.57 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

322/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése - Polgármester Úr kezdeményezésére - a 
polgármester II. félévi jutalmára rendelkezésre álló keret munkaadói járulékokkal növelt  
összegének, 2.295 e Ft-nak a szociálpolitikai feladatokhoz (szociálisan rászorulók részére 
karácsonyi csomag átadására) történő átcsoportosítását jóváhagyja. 
 
Felelős:                          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:              Molnár György igazgató 
Határidő:                       azonnal 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése –  Alpolgármester Úr kezdeményezésére - 
az alpolgármester II. félévi jutalmára rendelkezésre álló keret munkaadói járulékokkal növelt  
összegének, 2.247 e Ft-nak a felhasználását civilszervezetek támogatására engedélyezi azzal, 
hogy az Alpolgármester Úr a testület következő ülésére tesz javaslatot a támogatandó civil 
szervezetekre. A testület döntéséig a 2.247 e Ft keretösszeg a költségvetési rendelet  
céltartalékában kerül elkülönítésre. 
 
Felelős:                          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:              Molnár György igazgató 
Határidő:                       azonnal 
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-----47. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 510   Száma: 08.12.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
323/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 317/2007. (XII.6.) önkormányzati határozatát 

visszavonja. 
 
Felelős:                          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:              Sárdi Péter igazgató 
                                       Dr. Vörös Gyula igazgató 
                                       Molnár György igazgató 
                                       Bajzik Imre igazgató 
Határidő:      azonnal 
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2.) A Közgyűlés a 168/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat határidejét 2008. december 

31-re módosítja. 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. december 31. 
 
 
3.) A Közgyűlés a 184/2008. (VI. 30.) önkormányzati határozat határidejét 2008. december 

31-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2008. december 31. 
 
 
-----48. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. munkatervéről és jogalkotási 

programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kiegészítő javaslatában elmondta, hogy a Polgármesteri 
Hivataltól kapott egy levelet, hogy állampolgári kérésére az állattartási rendelet  
felülvizsgálata a szeptemberi közgyűlésen lesz, ami nem történt meg, így kérte, hogy a tavasz 
folyamán ténylegesen vizsgálják felül.  
 
Szita Károly polgármester nem javasolta az állattartási rendelet munkatervbe való felvételét.  
Elmondta, ha van valamilyen konkrét, indokolható ügye, megkeresheti vele a Jegyző urat, aki 
behozhatja a Közgyűlés elé. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 511   Száma: 08.12.11/40/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
Tárgya: A testület dr. Szép Tamás tanácsnok állattartási rendelet Munkatervbe való 
felvételéről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 68.18 53.57 
Nem 5 22.73 17.86 
Tartózkodik 2 9.09 7.14 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 512   Száma: 08.12.11/40/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az állattartási rendelet áprilisra való felvételéről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 69.57 57.14 
Nem 4 17.39 14.29 
Tartózkodik 3 13.04 10.71 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 
#: 513   Száma: 08.12.11/40/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a  módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
324/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évi munkatervét és 2009. évi jogalkotási 
programját elfogadja, azzal a módosítással, hogy a 2008 április 23-i ülés napirendjére felveszi 
az állatok tartásáról szóló 3/1993.(II.5) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 
 
 

-----49. Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 514   Száma: 08.12.11/41/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 95.45 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.55 3.57 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
325/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának a 2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljai 
az alábbiak: 

 
A négyéves várospolitikai koncepcióban és a különböző ágazati koncepciókban foglaltak, 
továbbá a Közgyűlés munkatervében megfogalmazottak valamint a Közgyűlés és szervei 
határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása, betartatása. 

Kiemelt célok továbbá:  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 
- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása; 
- az „Új munkahelyek, új utak, új otthonok” címet viselő,  várospolitikai és  

városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági program éves feladatainak 
végrehajtása; 

- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve az európai 
uniós pályázatokra; 

- a 2009. évi Európai Parlamenti választás sikeres és hatékony lebonyolítása. 
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Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, 
polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba 
állításával kell, hogy megvalósuljon. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   valamennyi igazgató 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
 

-----50. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága 2009. teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt célok 

meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 515   Száma: 08.12.11/42/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:34  
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 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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326/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1996. évi XLIII. törvény 245/F § (1)-(2) 
bekezdése alapján Kaposvár Megyei Jogú Város  Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
részére a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2009. évre vonatkozóan 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A tűzoltási és műszaki mentési alaptevékenység magas színvonalú végzése érdekében 

biztosítsák a személyi állomány folyamatos felkészítését, továbbképzését. 
 
2. Folytassák az újonnan felvételre került fiatal állomány szakmai ismereteinek 

elmélyítésére és a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére kidolgozott szakmai programot. 
 
3.  Kezdjék meg a korábban elkészített tervek alapján a tűzoltók gyakorlati képzését segítő 

gyakorlópálya kialakítását. 
 
4. Tegyenek javaslatot az új műszaki technikai állománytábla figyelembe vételével a 

szükséges technikai fejlesztésekre, illetve tűzoltóeszközök, felszerelések beszerzésére, a 
régiek pótlására. Ezzel együtt fordítsanak különös figyelmet a meglévő eszközök 
megóvására, karbantartására. 

 
5. Hatékony tűzmegelőzési munkával biztosítsák Kaposvár és a tűzoltóság illetékességi 

területének tűzbiztonságát. Törekedjenek hatékony felvilágosító és kommunikációs  
tevékenység megvalósítására.  

 
6. Kaposvár város tűzvédelmi biztonságának növelése érdekében segítsék a Kaposvári 

Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) szakmai munkáját. Működjenek 
együtt a Riasztási és Segítségnyújtási tervben szereplő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, 
segítsék szakmai felkészülésüket továbbképzések szervezésével.  

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
 
 

-----51. Tájékoztató a címzetes főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 516   Száma: 08.12.11/43/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a 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 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

-----52. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

#: 517   Száma: 08.12.11/44/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:35  
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 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
327/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2008. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
 
 

-----53. Előterjesztés a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági 
tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szazt izenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        132. oldal, összesen: 138 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 518   Száma: 08.12.11/45/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 86.96 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 13.04 10.71 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
328/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Város Sportjáért 
Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Győri Lászlót a Kaposvár Város Sportjáért 
Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjává megválasztja. 

2. Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 9.18., „A Felügyelő  
Bizottság tagjai” című  pontjában a harmadik felügyelő bizottsági tag személyére 
vonatkozó rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
          „Név: Győri László 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a gazdasági társaságokba, alapítványok, 
közalapítványok kuratóriumába és más szervezetekbe, testületekbe személyeket 
delegáló 362/2006.(XI.16.) önkormányzati határozat 3/III/B.) pontjának „Felügyelő  
bizottsága” elnevezésű alpontjának helyébe az alábbi felsorolás lép: 
 
„Felügyelő bizottsága: 
 dr. Stadler József 
 Jutasi Róbert 
 Győri László”  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2008. december 3. 
 
 
 



2008.12.23. 8:39:00        H:\Users\Szazt izenharom\bzs\jegyzőkönyvek\2008-12-11.doc        133. oldal, összesen: 138 
 

-----54. Előterjesztés pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati határozatokról 
Előterjesztés: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 519   Száma: 08.12.11/46/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:36  
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 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
329/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-3.1.1.-2007-
0016 kódszámú, „Közszolgálati intézmények akadálymentesítése” keretében, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pályázó által megvalósuló „Toldi lakótelepi 
Általános Iskola és Gimnázium teljes körű akadálymentesítése” című projekthez szükséges  
15 % önerőt, azaz 3.291.160 Ft összeget az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2008. (III.  
5.) önkormányzati rendelet Céltartalékában az Önkormányzati pályázatokhoz elkülönített 
pályázati saját erő keretének terhére biztosítja. 
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A projekt forrásainak összetétele és ütemezése:  
 
 2009. I. 

negyedév 
2009. II. 

negyedév 
2009. III. 
negyedév 

2009. IV. 
negyedév 

A támogatási konstrukció 
keretében igényelt támogatás 

- 18.649.901 Ft - - 

Saját erő - 3.291.160 Ft - - 
A projekt összköltsége - 21.941.061 Ft - - 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igaz gató 
Határidő:               azonnal 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy „A társadalmi 
bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 
támogatásainak elnyerésére” a „Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések 
megelőzése, SZEM továbbfejlesztése, párhuzamosan integrált biztonság kialakítása” 
című pályázathoz szükséges önerőt, 232.000 Ft összeget, azaz kettőszázharminckettő ezer 
forintot  a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. sz. 
mellékletében a céltartalékon belül az önkormányzati pályázatok önerejére elkülönített keret 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Sári László igaz gató 
Határidő:               azonnal 
 
 
 
 
 

-----55. Előterjesztés a lakóépületek energia-megtakarítást célzó korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 520   Száma: 08.12.11/47/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:37  
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 2   7.14 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
330/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 
 

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

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kanizsai utca 4. szám 

alatti, 5637/83 helyrajzi számú panel lakóépület energia-megtakarítását célzó felújítását,  
korszerűsítését és a 3 140 265,- Ft teljes felújítási- ebből 3 140 265,- Ft elismerhető  
költséghez – amennyiben az Önkormányzati Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja 
el és megítéli a 1 046 755,- Ft állami támogatást – 1 046 755,-Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében lekötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a Panel Plusz hitel program 
igénybevételével a lakóközösség által vállalt 1 046 755,-Ft pályázati önerő kiegészítő 
forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   azonnal 
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-----56. Előterjesztés az alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 521   Száma: 08.12.11/48/0/A/KT 
Ideje: 2008 december 11 16:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 4   14.29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
331/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- Pro Minoritate Alapítvány részére (Csángó Bál megrendezéséhez) 30.000 Ft 
- Szellemi Honvédelem Alapítvány részére 100.000 Ft 

 
Szita Károly polgármester Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keretéből 

- AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány részére (kaposvári 
rendezvényükhöz) 150.000 Ft 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére (finnországi kiállításhoz) 50.000 Ft 
 
Mihalecz András tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
   -      Kaposvári Karitász Alapítvány részére                                                             10.000 Ft 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Toponári Településrészi Önkormányzata 
a Toponári Részönkormányzati keretéből 

- Kaposvári Karitász  Alapítvány részére                  10.000 Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága Sport Keretéből 

- Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány részére       500.000 Ft 
 
Pintér Attila tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

−  Somogyi Művészetért Alapítvány részére 85.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. február 15. 
 
 
 
 

-----57. Különálló interpelláció: 1----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő  „Tisztelt Polgármester Úr! Kérem, szíveskedjen a soron 
következő kérdésekre választ adni. Fogadóórámon keresett meg egy kaposfüredi polgár a 
következő témában. A városrész határában található az Ablak Épszer Kft. telephelye. Az ott 
lakók úgy gondolják, hogy a panelprogramban jelentős szerepet kapott ez a cég. Ugyanis a 
drótkerítéssel elkerített területén lassan már mozdulni sem lehet a félig szétszedett, illetve 
még beüvegezett bontási nyílászáró hulladéktól. 
A Kaposvárra érkezőket ez a kép fogadja évek óta. Látványnak sem szép, de amitől igazán 
félnek az ott lakók, hogy az olajfestékkel lefestett nyílászárókat ott helyben eltüzelik majd. 
Félnek attól, hogy az olajfesték, mint égéstermék veszélyezteti a környezetet, az 
egészségüket. 
Kérdésük az: van-e szabály az ilyen hulladék megsemmisítésére, illetve az önkormányzat 
ellenőrzi-e, hogy mi lesz a sorsa ennek az égésre alkalmatlan fának? 
Tervezi-e az önkormányzat, hogy kötelezi a vállalkozót a csúf látvány megszüntetésére?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „A telepengedéllyel rendelkező vállalkozónak 
kötelessége a veszélyes és nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvényben foglaltak alapján. 
Amennyiben a törvényi kötelezettségének a vállalkozó nem tesz eleget, úgy határozattal 
kötelezhető a hulladék elszállítására és ártalmatlanítására.  
Amennyiben a vállalkozó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 61. §-a 
értelmében egymillió forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Képviselő Asszonnyal egyetértek, a telephely látványa taszító. A jelzett állapot 
megszüntetése, a környezetkárosítás megelőzése érdekében a Közigazgatási Igazgatóságon 
eljárás folyik.” 
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-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő  a választ elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
  polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                  Svajda József 
                            tanácsnok képviselő 
 

 


