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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
2009. március 24. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait 
és a Hivatal megjelent munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 28 
tagja közül 26 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. 
Elmondta, hogy Zsoldos Róbert jegyzőkönyv-hitelesítő nem tud jelen lenni a Közgyűlésen, 
ezért Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 654   Száma: 09.03.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő 
megválasztásáról az alábbiak szerint döntött: 
 
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: 
 
42/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Hoffmann-né Hetesi Noémit jegyzőkönyv-
hitelesítőnek megválasztotta. 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság külső szakértő tagjának megválasztásáról 

szóló szóbeli előterjesztést 

• a Kaposvári Városfejlesztési Kft új ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést 

• pályaválasztási tanácsadás feladat ellátásáról a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban 
előterjesztést 

• alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 655   Száma: 09.03.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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: 
 
43/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság külső szakértő tagjának 
megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést 

− a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról, 
illetve új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést 

− a pályaválasztási tanácsadói feladat ellátásáról a Bárczi Gusztáv Módszertani 
Központban előterjesztést 

− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság külső szakértő tagjának 
megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának 
meghosszabbításáról, illetve új ügyvezető megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló – többször módosított – 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

6. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

7. Előterjesztés az általános iskolahálózat átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a kollégiumi hálózat korszerűsítését elősegítő intézkedésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
9. Előterjesztés a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai Általános Iskola és a 

Gárdonyi Géza Általános Iskola ( Bartók Béla Úti Tagiskola) alapító okiratának 
módoításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 
közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

11. Előterjesztés az adósságkezlési szolgáltatás biztosítása érdekében a KAVÍZ-zel 
történő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
12. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonosi döntést igénylő kérdéseiről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a TÁMOP 5.2.2 pályázathoz szükséges bérleti szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

15. Előterjesztés a támogatási igények benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a pályaválasztási tanácsadás feladat ellátásáról a Bárczi Gusztáv 
Módszertani Központban 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
18. Előterjesztés oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői megbízásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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-----1. Előterjesztés Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság külső szakértő 
tagjának megválasztásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Cser Ágota külső bizottsági tag lemondott 
tagságáról. Kérte a képviselőket, fogadják el a lemondását, és helyette Simonics László 
vállalkozó megválasztását javasolta.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 656   Száma: 09.03.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Simonics László Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság külső 
szakértő tagjának megválasztásáról 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: 
 
44/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 361/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

I. Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság:  
 
  A bizottság külső szakértő tagjai: 
  11.  Simonics László; 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Határidő:  értelem szerint  
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Szita Károly polgármester megkérte Hoffmann-né Hetesi Noémit az esküszöveg 
elmondására, és kérte a jelenlévőket Simonics László eskütételének idejére álljanak fel. 
Lezajlott az eskütétel.  
 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának 
meghosszabbításáról, illetve új ügyvezető megválasztásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy megalakították a Városfejlesztési Kft-t, javasolta 
dr. Buzsáki Judit szerződésének egy hónapig való meghosszabbítását és dr. Loncsár Krisztina 
ügyvezetői kinevezését május elsejétől. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy pályázat útján vagy egyéb úton találták-e meg 
a jelöltet? Dr. Loncsár Krisztinától kérdezte, hogy az önéletrajzában szerepelt angol 
nyelvtudása nyelvvizsgával igazolt-e? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a pályázatot az interneten jelentették meg, amire 
4 jelölt pályázott, viszont egyiket sem tartotta a képviselőtestület elé hozhatónak, így más 
úton keresett tovább, és az általa vélt legjobb pályázót hozta be.  
 
dr. Loncsár Krisztina válaszában elmondta, hogy angolból állami „C” típusú nyelvvizsgát 
szerzett 1990-ben, ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél dolgozott, ahol ez idő 
alatt több száz ügyféllel tárgyalt. 
 
 

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

#: 657   Száma: 09.03.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
45/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kaposvári Városfejlesztési Kft egyszemélyi 
tulajdonosának döntéshozó testülete dr. Buzsáki Judit ügyvezető megbízását 2009. április 30-
ig meghosszabbítja. A Közgyűlés a társaság ügyvezetőjévé 2009. május 1-től határozatlan 
időre  dr. Loncsár Krisztinát választja meg munkajogviszony keretében nettó 350.000 Ft 
személyi alapbér megállapítása mellett. A Közgyűlés a munkaszerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2009. április 1. 
 
 
 

-----3. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bizottsági üléseken a költségvetési rendelettel 
kapcsolatban pár pontosítás kiosztásra került, amit az érintett bizottságok megtárgyaltak és 
támogatták az előterjesztést.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 
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Pintér Lóránd képviselő kérte, hogy a három határozati javaslatról külön szavazzanak, mert 
az autóbuszöböl és a jelző-berendezéses határozatokat támogatja, viszont a költségvetési 
hiány további növelésének tartja a Hősök Temploma előtti téren a díszburkolat 
finanszírozását. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, a határozati javaslat Magyarország egyetlen Hősök 
Temploma előtti tér rendbetételére nyújt pénzügyi támogatást.  
 
Pintér Lóránd képviselő javasolta az átcsoportosítást ahelyett, hogy a költségvetési hiány 
terhére valósítsák meg a beruházást. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatokról külön fog szavaztatni. 
Pintér Lóránd javaslatára reagálva megjegyezte, hogy nincs miből átcsoportosítani az 
összeget.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 658   Száma: 09.03.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a bizottsági szakaszban megfogalmazott módosító 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: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 659   Száma: 09.03.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a Hősök templom előtti terület rendbetételéről szóló határozati 
javaslatáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 1 3.85 3.57 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 660   Száma: 09.03.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A módosított 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: 
 
46/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-5.1.3/C-
2008-0029 számú „Autóbusz öbölpár építése és jelzőberendezések telepítése Kaposvár 
belterületén” című pályázat szerinti beruházást az alábbi feltételekkel valósítja meg: 

- a beruházás teljes költsége                             98.264 e Ft 
- a pályázat szerint elfogadott összköltség       94.879 e Ft 
- támogatás                                                       80.467 e Ft 
- teljes saját erő                                                17.797 e Ft 

             



2009.04.24. 13:12:29        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\20090324.doc        10. oldal, összesen: 53 

 

            A támogatás csökkentése miatti szükséges 2.946 e Ft többlet önerőt a Közgyűlés a 
céltartalékban önkormányzati pályázatokhoz elkülönített saját erő keret terhére 
biztosítja. 

 
            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
                                      Molnár György igazgató 
            Határidő:           2009. június 30. (költségvetésen történő átvezetés) 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 202/2008.(IX.25.) 
számú önkormányzati határozattal 73 db iparosított technológiával épített lakóépület 
energiatakarékos felújításához megítélt 615.732 e Ft támogatás, valamint a Sávház 
energia megtakarítást eredményező felújítására vonatkozó pályázat a 
205/2008.(IX.25.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott 338.000 e Ft önereje 
finanszírozására, összesen 953.732 e Ft hitelt vesz fel az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Panel Plusz hitelcélra 15 év futamidővel, azon 
belül 3 év türelmi idővel. 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a 
költségvetés összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési 
kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 

            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
                                      dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens 
            Határidő:           2009. április 06. (közbeszerzési eljárás megindítása) 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Katolikus Egyház 
részére a Hősök Temploma előtti tér burkolatának átépítéséhez a költségvetési 
rendeletben jóváhagyott 4.000 e Ft felett további 1.862 e Ft támogatást biztosít a 
költségvetési hiány terhére azzal, hogy a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 
tartalmából törlésre kerül a kápolnához vezető út később megvalósítandó felújítása. 
 

            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:           2009. június 30. 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2006. évi útfelújítási 
munkák kapcsán elmaradt csapadékvíz-elvezetési feladatok kerüljenek felmérésre, 
készüljön el azok előzetes költségbecslése, szükség esetén tervezése. Az így elkészített 
feladatokról a Közgyűlés a költségvetési rendelet következő módosításakor döntsön.  
 

            Felelős:              Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:           következő költségvetési rendeletmódosítás 
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Szavazás eredménye 
 

#: 661   Száma: 09.03.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosításról 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: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 17/2009.(III.27.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott Önkormányzat 2009. évi költségvetését 
megállapító 3/2009.(III.03.) önkormányzatai rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelemi és szociális 
ellátásokról szóló – többször módosított – 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztés készítésekor azt az elvet 
próbálták betartani, hogy a személyi térítési díjak növekedését korlátok közt tartsák, mivel az 
intézményi térítési díjak jelentősen nőnek, az állami támogatások összege leszűkül. 
 
 
 

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

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

#: 662   Száma: 09.03.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 18/2009.(III.27.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított13/2000.(III.17.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
    
 

-----5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester felhívta figyelmet a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság pontosító javaslatára, amit elfogadásra javasolt. 
 
 

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

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

#: 663   Száma: 09.03.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:27  
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: 
 
47/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos szabályozási terv módosítására érkezett 
koncepciók és módosítási kérelmek megtárgyalása során úgy határozott, hogy: 
 

a). A 2780 -2782 hrsz-ú ingatlanoknak a Pécsi út – Keletivánfa utca – belterületi határ 
– Nádasdi utca – által határolt tömbben (K18 - K 24 tervlapok) a hatályos 
szabályozási terv módosítását lakóterületből, nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
területbe történő átsorolás vonatkozásában lehetővé teszi, a meglévő kötelező 
zöldfelület csökkentési lehetőségének vizsgálatával együttesen; 

 
b). A kialakult állapotnak megfelelő beépítési százalék megállapításának és 

átvezetésének vonatkozásában a  Kanizsai utca – Vasút köz – Árvaház utca – 9243 
hrsz.-ú út – által határolt tömbben (K9 tervlap) a hatályos szabályozási terv 
módosítását lehetővé teszi. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009. március 31. (közlésre) 
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Szavazás eredménye 
 

#: 664   Száma: 09.03.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 19/2009.(III.27.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----6. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és 
támogatták az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy hogyan, milyen körülmények között zajlottak le 
a szülői értekezletek és az alkalmazotti közösségek meghallgatásai, mikor és hogyan 
kerületek ezek meghirdetésre? Betartotta-e a Hivatal a szülői közösségek és egyéb 
szervezetek véleményének kikérésére a 15 napos határidőt? Mivel az előterjesztés a város 
honlapján március 20-án jelent meg. Mely időpontot tekinti a Hivatal a hozzáférhetővé tétel 
napjának? A Hivatal szerint felkészültek voltak-e az előadók? Hova és mire fordítja a 
megtakarítást az önkormányzat? Milyen körülmények között született és mennyire kiforrott ez 
a koncepció amikor minden intézményvezető megbízását visszavonják?  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az előterjesztés előkészületében figyelembe 
vették-e az óvodák egységesítésénél az intézmények szakmai, nevelési koncepciójának 
hasonlóságait, illetve különbözőségeit? Sikerült-e összhangot teremteni az intézmények 
programjainak a különbözőségei között?  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a Közgyűléstől arra kaptak 
felhatalmazást, hogy a költségvetés beterjesztése során az intézményhálózat integrációjánál a 
méretarányokat kialakítsák, átalakítsák. Az ezzel kapcsolatos anyagokat a költségvetés 
tárgyalásával egyidejűleg elkészítették a kollegák, amik másfél-két hónapja előkészített, 
kimunkált anyagok voltak. Ez után leültek egyeztetni az óvodavezetőkkel, hogy ők milyen 
megoldást javasolnak, így a velük való kompromisszumot hozták ide, illetve az óvodák 
közösségei elé. A szülői értekezleten nem vett személyes részt, de elképzelhetetlennek tartotta 
az előadók tájékozatlanságát, felkészületlenségét, mivel az irodavezetőkkel, igazgatókkal 
együtt dolgoztak az anyagon. Elmondta, hogy a 15 napos határidő nem az előterjesztés 
elpostázásától számít, hanem amikor az érintettek megismerik a döntéssel kapcsolatos 
javaslatokat. 
 
Szita Károly polgármester Pintér Attila kérdésére elmondta, hogy továbbra is folytatják az 
óvodai integrációt, viszont egyetlen egy óvodát sem zárnak be, minden óvódás korú gyerek 
ugyanabba az óvodába fog járni ezt követően is. A szakma véleménye volt, hogy ezt a 
struktúrát hozzák be a testület elé. Ez elmúlt két-két és fél hónapban sok egyeztetés zajlott 
azért, hogy ne zárjanak be óvodát, ne bocsássanak el senkit. Egyetlen óvoda pedagógusi állás 
szűnik meg, mert lejár a határozott idejű szerződés, viszont az egyik óvoda már jelezte, hogy 
pedagógusra lenne szüksége, így őt fogják javasolni az állásra. Pintér Lóránd kérdésére 
elmondta, hogy egyetlen intézményvezetői megbízás visszavonása történik meg, de javasolta 
az Arany János Utcai óvodavezetőnek, hogy tagóvodaként továbbra is vigye az intézményt. 
Két intézményvezetőt érint a struktúraváltás, az egyik óvodavezető asszony nyugdíjba megy, 
a másik kéri, hogy felmentéssel nyugdíjba mehessen. Arra fog tenni javaslatot, hogy az 
integrált egységű óvodavezetőket bízzák meg továbbra is az óvodák vezetésével.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő felhívta a figyelmet, hogy nem kapott választ arra a kérdésére, mire 
és hová fordítják a megtakarított összeget. Elmondta, hogy a vélemény kialakításához az 
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva legalább 15 napot kell számítani az 
érdekeltek részére. Amennyiben az előterjesztés 20-án kerül a város honlapjára, akkor ez bele 
tartozik-e ebbe a körbe?  Véleménye szerint pénzügyi szempontok miatt alakítják át az 
oktatási hálózatot. Tisztázni kell azt, hogy mire kapják a normatívát.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy az előterjesztést megszavazza. Véleménye szerint ez 
nem egy új lépés, hanem egy korábbi folyamat folytatása. A 6 óvodai intézménnyel az eddigi 
feladatellátás folytatható racionális módon, biztosítva a gyerekek óvodai ellátását. Az 
intézményfenntartónak mindig többe került az óvodák és az iskolák fenntartása, nem fedezi a 
normatíva a szükséges költségeket. 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a szándék az, hogy az összes óvoda megtarthatja 
a saját szakmai, nevelési programját azt a látszatot kelti, hogy sikeresek a programok. Az 
óvodákat az összevonással egységes vezetés alá helyezik, ezáltal pénzt spórolnának. Jogosnak 
tartotta azt a kételyt, hogy megéri-e 10 millió forintért az intézmény átszervezése, mert az 
eddig sikeres programok végrehajtása megváltozhat. Remélte, hogy ezek az aggályok 
alaptalannak bizonyulnak.  
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dr. Giber Vilmos tanácsnok elfoghatónak tartotta az átszervezést, mert az intézmények 
ugyanazt a szakmai programot ugyanazzal a vezetővel folytatják tovább. Felhívta a figyelmet, 
hogy a Közgyűlés soha nem ellenezte a költségtámogatást a normatíváknál, vagyis ez soha 
nem anyagi kérdés volt. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy az önkormányzat azért kénytelen integrálni az 
intézményeket, mert a DDRFÜ pályázatán csak így lehet részt venni, vagyis rákényszerítik az 
önkormányzatokat erre a lépésre. Pintér Attila kételyeire elmondta, hogy Hiller miniszter urat 
kérdezze meg, hogy aggódik-e az egységes közoktatás miatt. 
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint el kell dönteni, hogy mire fordítják a 
normatívákat, az oktatásra vagy a kalandpark beruházásra. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy az elvonás elvonása nem jelent pluszforrást, és 
az intézmények működtetésére költik a pénzt.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy az állami támogatás csökkenése 
következtében a normatíva az óvodai dolgozók bérének a felét sem fedezi, ezért 
értelmetlennek találta a kérdést, hogy mire fordítják a megtakarítási összeget. Az 
előterjesztésnek az a lényege, hogy az óvodai struktúra átalakításával minden gyerek 
ugyanabba az óvodába fog járni, minden gyermeket ugyanaz az óvónő fogj oktatni ugyanarra, 
mint eddig, és az intézményvezetőknek nem lesz kevesebb a fizetésük. Minden változatlan 
formában működik tovább, a szakma véleményét közvetítette.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 665   Száma: 09.03.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 17:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 72.00 64.29 
Nem 6 24.00 21.43 
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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48/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményhálózat működésének 
racionalizálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta és a következő határozatokat 
hozza. 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal az óvodahálózat 
átszervezése miatt 6 óvodavezetői (Honvéd Utcai Központi Óvoda, Búzavirág Óvoda, Arany 
János Óvoda, Madár Utcai Központi Óvoda, Temesvár Utcai Központi Óvoda,  Szentjakabi 
Óvoda,) és az Arany János Óvodában  1 óvodapedagógusi státuszt megszüntet. Költségvetési 
vonzata a 2009. évben  5 hónapra 11 830 e Ft, 2010. évben 7 hónapra  16 562 e Ft, éves  
szinten összesen   28 392 e Ft költségcsökkenést jelent. 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
                           Molnár György igazgató                         
Határidő:            2009. június 30.  
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos fizetési   kötelezettségek fedezetének biztosításához 
nyújtson be pályázatot. 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató   
Határidő:            2009. szeptember 28.( pályázat benyújtása) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési 
szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül eső munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel  érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban  töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
                           Molnár György igazgató                         
Határidő:            2009. március 31. 
                            
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal megszünteti a 
Kaposvár és környéke Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó Társulást. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
                          dr. Nadrai Norbert igazgató      
Határidő:    2009. június 30. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal, jogutódlással 
megszünteti a Szentjakabi Óvodát / Kaposvár, Pécsi u. 124./  és jogutódjául 2009.július 1-től 
a   Tar Csatár Központi Óvodát  / Kaposvár, Pécsi u.1./  jelöli ki. A jogutód intézmény 
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tagintézményeként összevontan működteti  a Szántó Utcai Tagóvodát / Kaposvár, Szántó u. 
15/a./ és a Szentjakabi Óvodát / Kaposvár, Pécsi u. 124./  
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal, jogutódlással 
megszünteti a  Honvéd Utcai Központi Óvodát / Kaposvár, Honvéd u. 24/B. / és jogutódjául 
2009.július 1-től a Nemzetőr Sori Központi Óvodát  / Kaposvár, Damjaich u. 3./  jelöli ki. A 
jogutód intézmény tagintézményeként összevontan működteti  a Honvéd Utcai Tagóvodát  
 / Kaposvár, Honvéd u 24/B./  és a Kaposfüredi Tagóvodát  / Kaposvár, Kaposfüredi u. 181./. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 

 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal, jogutódlással 
megszünteti  a  Búzavirág Óvodát / Kaposvár, Búzavirág u. 19. /  és jogutódjául 2009. július 
1-től a  Petőfi Sándor Központi Óvodát / Kaposvár, Petőfi Sándor u. 20./  jelöli ki. A jogutód 
intézmény tagintézményeként összevontan működteti  a Búzavirág Tagóvodát / Kaposvár, 
Búzavirág u. 19./ 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 

 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal, jogutódlással 
megszünteti  a   Madár Utcai Központi Óvodát / Kaposvár, Madár u. 14./ és jogutódjául 2009. 
július 1-től a Rét Utcai  Központi Óvodát  / Kaposvár, Rét u. 4./  jelöli ki. A jogutód 
intézmény tagintézményeként összevontan működteti  a Madár Utcai Tagóvodát / Kaposvár, 
Madár u. 14./ a Sörház Utcai Tagóvodát/ Kaposvár Sörház u. 10./ és a Szigetvári Utcai 
Tagóvodát / Kaposvár, Szigetvári u. 9./ 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal, jogutódlással 
megszünteti  a Temesvár Utcai Központi Óvodát / Kaposvár, Temesvár u. 2./  és jogutódjául 
2009. július 1-től a Festetics Karolina  Központi Óvodát  /Kaposvár, Toponári u. 49./  jelöli 
ki. A jogutód intézmény tagintézményeként összevontan működteti  a Temesvár  Utcai 
Tagóvodát/ Kaposvár, Temesvár u.2./ a Tallián Gyula Utcai Tagóvodát /Kaposvár, Tallián 
Gy. u. 127./ és a Damjanich Utcai Tagóvodát / Kaposvár, Damjanich u. 38./ 
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Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 

 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 30-i hatállyal, jogutódlással 
megszünteti az Arany János Óvodát / Kaposvár, Arany J. u.2./  és jogutódjául 2009. július 1-
től a  Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodát  / Kaposvár, Bajcsy-Zs. u.20./  jelöli ki. A 
jogutód intézmény tagintézményeként összevontan működteti  az Arany János Tagóvodát / 
Kaposvár, Arany J. u.2./ a Béke Utcai Tagóvodát /Kaposvár, Béke u. 51./ és a Jutai Úti 
Tagóvodát / Kaposvár, Jutai u.24./ 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 

 
11.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. július 1-től Orci 
Község Önkormányzatával „Kaposvár és Orci Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás” elnevezéssel társulást  hoz létre a Festetics Karolina Központi Óvoda fenntartására. 
 
 Felelős:    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                           dr. Nadrai Norbert  igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 
 
 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. július 1-től  
Magyaregres Község Önkormányzatával  „Kaposvár és Magyaregres Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás” elnevezéssel társulást  hoz létre a Petőfi Sándor  Központi 
Óvoda fenntartására. 
 
 Felelős:    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                            dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 
 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. július 1-től 
Kaposújlak Község Önkormányzatával „Kaposvár és Kaposújlak Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás” elnevezéssel társulást  hoz létre a Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda fenntartására. 
 
 Felelős:     Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:    2009. június 30. 
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14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy készítse el a 
Honvéd Utcai Központi Óvoda a  Búzavirág Óvoda az Arany János Óvoda a Madár Utcai 
Központi Óvoda, a Temesvár Utcai Központi Óvoda  és a Szentjakabi  Óvoda megszüntető 
okiratát. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:    2009. április 10. 

 
 15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy készítse el a  
jogutód intézmények - Nemzetőr Sori Központi Óvoda,  Petőfi Sándor Központi Óvoda,  
Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda,  Festetics Karolina Központi Óvoda,   Rét Utcai 
Központi Óvoda, Tar Csatár Központi Óvoda -  módosított alapító okiratát.  
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
 Határidő:    2009. április 10. 

 

16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jogutód intézmények vezetőit, hogy  
készítsék el az intézményük egységes szerkezetbe foglalt  Helyi Nevelési Programját, az 
Intézményi Minőségirányítási Programját, a Szervezeti Működési Szabályzatát és mellékleteit 
valamint a Házirendet.   

Felelős:    Intézményvezetők 
Határidő:    2009. szeptember1. 
 
 
Regisztrálva lett, hogy Pintér Lóránd nem szavazott.  
 
 

-----7. Előterjesztés az általános iskolahálózat átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a struktúra átalakítása 
után minden gyermek ugyanabba az iskolába fog járni, ugyanaz a tanító fogja tanítani, 
ugyanabban az iskolában, és minden egyes intézményvezető megmarad továbbra is 
változatlan pénzért. Hoztak egy törvényt, hogy akkor vehetik csak igénybe a 62 millió forint 
állami normatívát, ha az iskolai struktúrát átalakítják. Az előterjesztést az intézményvezetők 
egyetértésével hozták be.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő a Jegyző úrtól megkérdezte, hogy mire jár a normatíva, főre vagy 
intézményre? Mi abban a logika, hogy korábban nem volt végrehajtható az integráció, most 
hirtelen mégis megvalósítható? Korábban 10 milliárd forintos pályázati összegű iskola 
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felújítási programon indulhatott volna a város, 90%-os pályázati intenzitással, amit akkor 
elutasítottak. Most viszont egy 65 millió forintos normatívakiegészítésért ezt az integrációt 
megteszik. Hogyan értelmezhető, hogy minden intézményvezető helyét megpályáztatják, 
viszont az előterjesztésben az áll, hogy minden intézményvezető a helyén marad? Milyen 
ütemterv kerül kidolgozásra a következő tanév előkészítésére, hiszen az átalakítási munkák a 
nyári szünetre esnek? Június 30-ával visszavonásra kerülnek az intézményvezetői 
megbízások, de a közoktatási törvény szerint március utolsó munkanapjáig van lehetőség 
megtenni az intézmény-átalakításra vonatkozó intézkedéseket. Az új intézményi struktúrában, 
a kimeneti mutatókban milyen javulásra számítanak? Milyen innovatív megoldásokat fognak 
majd alkalmazni? Milyen intézkedéseket fog tenni az integrált intézmény arra, hogy a 
kompetenciamérésekben javuljanak az eredmények? A képviselőtársaitól megkérdezte, hogy 
nem tartják-e álszentnek azt hangoztatni a sajtótájékoztatón, hogy a kistérségi rendszer az 
integrált intézményeknek nagy hátrányokat okoz, mivel a vidéki tanulók bejárásával 
növekednek a létszámok. 
  
Csizi László képviselő megkérdezte a Főjegyző úrtól, hogy lehetséges lenne-e az SZMSZ-t 
úgy módosítani, hogy az ellenzéki képviselők ne kérdezhessenek?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a korábban elutasított integráció arról szólt, hogy 
összevonják a bölcsödétől a középiskoláig az oktatási intézményeket, ezért mondtak le az 
intézmény-felújítási pályázatról. Most viszont hoztak egy törvényt, hogy csak akkor vehetik 
igénybe a 62 millió forintos állami támogatást, ha egy OM azonosítóval rendelkeznek az 
intézmények. Amennyiben ezt március 31-ig nem teszik meg, amennyiben évközben esetleg 
felmerül bármi alapító okirat módosítás, akkor ez a bejáró normatíva és az iskola plusz 
normatíva elvesztését jelentheti. Ígéretet tett arra, hogy az intézményvezetők a helyükön 
fognak maradni, formailag visszavonják a pályázatokat, de ők lesznek kinevezve. Az oktatás 
színvonalát közös érdeknek tekinti, amit remél, hogy évről évre jobb lesz. A kistérség esetén 
leírták a többcélú intézményfenntartói társulásainknál is, hogy a struktúrát milyen formában 
és hogyan képzelik el, azért hogy a meglevő intézményfenntartói társulási együttműködés ne 
sérüljön a későbbiekben. Emlékeztette a képviselőket arra, hogy erre az integrációra az állam 
kényszerítette őket.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy hasonló SZMSZ módosítási kéréssel már 
találkozott. A normatívákra elmondta, hogy két éve tanulólétszámra épülő tanulócsoport 
finanszírozás zajlik, hogy optimális csoportra és intézményméretekre ösztönözze az 
intézményfenntartó önkormányzatokat, illetve a nem önkormányzati fenntartókat.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint az előterjesztéssel a legnagyobb baj az, hogy a 
kaposvári intézményrendszerből kiveszett az innováció. Az oktatásnál a pénzügyi struktúrák 
rendezésénél a költségvetést kellene egyensúlyban hozni. Nem kapott választ arra, hogy az 
ütemterv hogyan készül el, mivel a pályázatok belenyúlnak a nyárba, a tanév indításával 
kapcsolatos feladatokat képtelenségnek tartotta így ellátni. Azt a pályázati célt, ami előre 
mutató és hozzáadott értéket termelt elutasították, pedig hozzáadott értéket tudott volna 
termelni.   
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Paksi Lajos képviselő utánanézett, hogy Kaposvárt milyen környezet veszi körül, és 
megdöbbentő adatokat talált. Kaposvárt 53 település veszi körül, 14 feladatellátási helyen 
1900 gyerek tanul, ebből 54%-a bejáró, 52%-a halmozottan hátrányos helyzetű a statisztikai 
adatok szerint, és 16%-a sajátos nevelési igényű. Felhívta a figyelmet, hogy Kaposvár 
befogadta az itt tanulni akaró gyerekeket. A kaposvári iskolarendszer mérési eredménye az 
országos átlag felett van egyes intézményekben, mások alatta vagy azon. Innováció van, meg 
lehet mutatni azokat az iskolákat, és azt, hogy milyen az iskolák arculata.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 666   Száma: 09.03.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 18:21  
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 21 84.00 75.01 
Nem 3 12.00 10.71 
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: 
 
49/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az általános iskolahálózat 
átszervezéséről szóló előterjesztés tárgyalása során Paksi Lajos képviselő számára további 2 
perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Paksi Lajos képviselő fontosnak tartotta, hogy ezzel a témával hosszabban foglalkozzon. 
Novemberben látta a költségvetés tervezetében az OM azonosítót, és akkor már kérte a 
Kormánytól, hogy vegyék ki a költségvetési rendeletből. Elmondta, hogy az előterjesztést 
nem szavazza meg. Véleménye szerint hasonló eredményt a saját módosító indítványa is 
eredményezne, ahol 3 csomóponti intézményt hoznának létre és ezt is bármikor 
visszafordíthatónak tartja. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ennek a napirendnek a levételét javasolták már a 
bizottsági szakban is, ahol elutasították ezért nem kezdeményezték most. Azt javasolta, hogy 
március 31-e előtt ismételten tárgyalják meg a 3 csomóponti iskola létrejöttét. Elmondta, hogy 
levélben fordultak a Fejlesztési Tanács elnökéhez azzal a céllal, hogy értelmezze az 
intézmény felújítási pályázati kiírást, ami az ő értelmezése szerint nem járt volna kockázattal. 
Most egységes irányításról beszélnek, törvényi kényszer miatt. Úgy gondolta, hogy az 
oktatásügyben, az intézményrendszer működtetésében rendelkezni kell olyan komplex 
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oktatásfejlesztési programmal, amely mentén az intézmény-felújítási tervet ki lehetne 
alakítani és meg lehetne valósítani. Jelenleg ilyennel nem rendelkeznek, így Kaposvárnak 
nincs válasza milyen oktatási rendszert kíván hosszú távon működtetni, ezek mentén milyen 
intézményeket kívánnak fejleszteni, bővíteni.  
 
Tóth István tanácsnok Pintér Attila tanácsnoknak igazat adott abban, hogy kényszerszült 
intézkedésekről van szó, a pénz hozta elő az integráció kialakítását, és próbálnak egy 
működőképes rendszert tartani.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy a bölcsödétől a középiskoláig program 70%-a 
akadálymentesítésről szólt. December végén történt intézményi tájékoztatón részt vettek az 
intézményvezetők, akik szerint át kell vészelniük ezt az időszakot. Az OM szám bevezetése 
átugorhatatlan akadályt jelent ebben a pillanatban. Amikor felmerült a háromközpontú 
iskolarendszer akkor a Kodály Iskola igazgatónője azt mondta, hogy a szakma döntött úgy, 
hogy egyformán szenvedjen mindenki. Az egész rendszert visszaállíthatónak tartotta.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy 2006. végén átvilágíttatták az oktatási hálózatot, 
javaslatot kértek a szakértőktől, akik szerint a helyi oktatásban meglévő feszültségek, 
ellentmondások akkor oszlathatók fel, ha csökkentik az intézmények és a dolgozók számát. 
Ekkor megszüntettek 250 közalkalmazotti álláshelyet, de nem csökkentették az intézmények 
számát. A Közgyűlés mai döntésével tovább konzerválják a pazarló általános iskolai 
struktúrát, mert véleménye szerint nem biztos, hogy ennyi iskolára van szükség. A vezetői 
szintek számának a növelése tovább rontja a szervezet működési hatékonyságát. Véleménye 
az volt, hogy ez a döntés tovább fokozza az intézmények dolgozóiban évek óta fennálló 
létbizonytalanságot. Arra reagált, hogy az említett óvoda pedagógus nem önszántából megy 
előnyugdíjba, hanem rákényszerítették.  
 
Pintér Lóránd képviselő az innováció hiányára reagálva elmondta, hogy a városi oktatás 
irányítására vonatkozik és ez mindenben megmutatkozik. Az alapelv az, hogy az oktatási és a 
képzési struktúrában semmilyen változás se történjen soha. Az intézményrendszer 
integrációjával olyan átlaglétszám jön ki, hogy azokat az intézményeknek kedvezményez, 
ahol jelentős mértékben lecsökkent a tanulói létszám. A pályázati kiírásról elmondta, hogy a 
70%-os akadálymentesítésről nem tud.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok szerint kiszámítható törvényi szabályozás kell ennek a 
területnek. 
  
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a bizonytalanság, álhumánum szenvedő alanyai az ott 
dolgozó emberek, mert hallott olyan véleményt, ha annak idején szüntettek volna meg iskolát, 
akkor vége lenne a bizonytalanságnak. Kérte, hogy nézzék az embert is a döntések mögött.   
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásokra reagálva elmondta, felmerült az általános 
iskolák struktúrájánál, hogy az OM azonosító miatt hármas csoportonként alakítsák ki az 
általános iskolai rendszert, kidolgozásra is került, de Paksi Lajos kollégái elutasították. A 
kényszert érdeksérelem nélkül szerette volna megoldani. A véleménye megegyezik a 
kompetenciamérési eredményekben Paksi Lajoséval. Az intézmények pályázati felújításról 
elmondta, hogy a cél akkor a kollégiumok felújítása volt, amit teljes mértékben kizártak a 
pályázatból. Javasolta a szakmával való kommunikációt, mert rengeteget lehet tőlük tanulni. 
Világosnak tartja Kaposvár oktatási rendszerének jövőjét. Fontosnak tartja az embert, nála az 
oktatási struktúrát a gyereklétszám fogja meghatározni. Nem kívánt olyan előterjesztést a 
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képviselőtestület elé hozni, ami az iskolák és óvodák bezárásáról szól. A Pintér Lóránd által 
felvázolt oktatási struktúrát nem támogatta. Elmondta, hogy az előterjesztéssel a szakma 
egyetértett. Kérte, hogy szavazzák meg az előterjesztést.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 667   Száma: 09.03.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 18:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 65.39 60.72 
Nem 7 26.92 25.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
50/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolai hálózat átszervezéséről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatokat hozza. 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009. június 30-i hatállyal  

jogutódlással megszünteti a  
Kisfaludy Utcai Általános Iskolát, Berzsenyi Dániel Általános Iskolát, Gárdonyi Géza 
Általános Iskolát, Honvéd Utcai Általános Iskolát, II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolát, Kinizsi Lakótelepi Általános Iskolát, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű  Általános Iskolát, Pécsi Utcai Általános Iskolát, Toponári Általános Iskolát és 
az intézmények jogutódjául 2009.július 1-től a 

                        Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolát jelöli ki.  
                        rövid neve: Kaposvári Általános Iskola 
                        székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44. 
     A jogutód intézmény tagintézményeiként működteti a következő tagiskolákat: 
 

   Tagiskolák neve és székhelye: 
Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. . 
Berzsenyi Dániel Tagiskola, 7400 Kaposvár, Szent I. u. 29/c. 
Gárdonyi Géza Tagiskola, 7400 Kaposvár, Madár u. 16.  
Honvéd Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Honvéd u.33. 
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  
Kinizsi Lakótelepi Tagiskola, 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 
Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola, 7400 Kaposvár,  
Pázmány P. u. 32/b. 
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Pécsi Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Pécsi u. 45.  
Toponári Tagiskola, 7400 Kaposvár, Toponári út 62. 
Benedek Elek Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u.173. 
Bartók Béla Tagiskola, 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 10. 

     A tagintézmények élén igazgató és 1 helyettes áll, kivételt képez ez alól a Bartók  
Tagiskola és a Benedek Tagiskola, melyek élén intézményegység-vezető áll. Vezetői 
pótlékuk változatlan. 

                        Felelős:  Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                            Molnár György igazgató                                                  
                        Határidő: 2009. július 01.  
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a központi iskola élére 

pályázat útján 2009.július 1-i hatállyal főigazgatót nevez ki, melynek többlet költsége 
2009. évben: 247 e Ft személyi jellegű ráfordítás, 79 e Ft munkáltatót terhelő járulék 
(összesen 326 e Ft), 2010. évben 328 e Ft személyi jellegű ráfordítás, 105 e Ft 
munkáltatót terhelő járulék (összesen 433 e Ft).  

  
                           Felelős:  Szita Károly polgármester 
                             Közreműködik: Stickel Péter igazgató                 
                                                 Molnár György igazgató                       
                        Határidő: 2009. július 01.  
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a főigazgató munkáját 

segítő 1 fő adminisztrátor foglalkoztatását engedélyezi, melynek többlet költsége: 2009. 
évben 425 e Ft személyi jellegű juttatás 136 e Ft munkáltatót terhelő járulék (összesen 
561 e Ft),  2010. évben 595 e Ft személyi jellegű juttatás, 190 e Ft munkáltatót terhelő 
járulék (összesen 785 e Ft). 

                        
                              Felelős:  Szita Károly polgármester 
                             Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                  Molnár György igazgató                       
                        Határidő: 2009. július 01.  
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a főigazgatót, hogy a 

tagintézményvezetőkkel az integrált iskola alapdokumentumait – SZMSZ, Pedagógiai 
program, IMIP, Házirend –  dolgozzák ki.  

 
                           Felelős:  Főigazgató   
                        Határidő: 2009. szeptember 01.  
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy készítse el a 
megszüntetett intézmények megszüntető okiratát és a központi iskola módosított alapító 
okiratát. 
 
                           Felelős:  Szita Károly polgármester 
                             Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                                  Molnár György igazgató                                                                            
                        Határidő: 2009. július 1.  
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6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és Környéke 
Általános Iskolai Intézményfenntartói Társulást 2009. 06. 30-i hatállyal megszünteti, majd 
2009. 07. 01-től Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
                                               Orci Község Önkormányzata 
                                            Magyaregres Község Önkormányzata 
                                            Kaposújlak Község Önkormányzata 
                                            Zimány Község Önkormányzata 
                                            Zselickislak Község Önkormányzata 
                                            Zselicszentpál Község Önkormányzata 
                                            Simonfa Község Önkormányzata 
                                            Juta Község Önkormányzata 
                                            Kisgyalán Község Önkormányzata 
                                            Magyaratád Község Önkormányzata   
                                            Patalom Község Önkormányzata   

        új társulást hoz létre a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola fenntartására.    
 
                           Felelős:  Szita Károly polgármester 
                             Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                                        Stickel Péter igazgató   
                                                  Molnár György igazgató                       
                        Határidő: 2009. szeptember 01.  
 
 

-----8. Előterjesztés a kollégiumi hálózat korszerűsítését elősegítő intézkedésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 668   Száma: 09.03.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kollégiumi hálózat korszerűsítését 
elősegítő intézkedésekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévtől az 

Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Virág utcai 
kollégiumát, annak korszerűsítési időtartamára lezárja.  
 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Bajzik Imre igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. augusztus 31. 
 
2.) Az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Virág utcai 
kollégiumában elhelyezett tanulókat 2009/2010 tanévtől az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Damjanich utcai épületébe irányítja. Kötelező 
felvételt biztosít a Kaposvár Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények közül az Eötvös 
Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium, a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola és a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola tanulói számára. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009 szeptember 1. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium engedélyezett elhelyezési 
létszámkeretét 2009 szeptember 1-től 212 férőhelyről 188 férőhelyre változtatja A 
feladatellátását szolgáló vagyonból törli a Dési Huber köz 4. szám alatti 1007/2 hrsz-ú 
létesítményt. A Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 
alapító okiratának 4. és 14. pontját ennek megfelelően módosítja. 
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„4. Évfolyamok száma:  
Nappali tagozat-közoktatás: szakközépiskola  4, 5 

szakiskola   2 
szakképzés: szakiskola 1;2;3 
szakközépiskola  
(technikum)   1;2 

Felnőttoktatás- szakképzés: iskolarendszerű felnőttoktatás 1;2 
iskola rendszeren kívüli  
felnőttoktatás   1;2  

Felvehető maximális tanulólétszám (iskola):  520 fő 

Felvehető maximális tanulólétszám (kollégium): 188 fő” 

 
„14. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 581 hrsz. 

ingatlan, a Fő u.12. szám (Anker-ház) alatt működő grafikai műhely, valamint az  
intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Tamás Károly igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 1. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumtól, 2009. szeptember 1-től 1 fő 
kollégiumvezető-helyettesi pótlékot elvon. Az ebből adódó költség megtakarítás: 

 
1 fő pótléka 30 000 Ft/fő/h

ó 
2009. évben (3 hónap):   
Összesen 118 800 Ft 
2010. évben (9 hónap)   
Összesen 356 400 Ft 
Éves szinten összesen:   
Összesen 475 200 Ft 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 1.  
 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumtól, 2009. szeptember 1-től, a csoportlétszám 
bővítésből adódó, 6 fő kollégiumi nevelő álláshelyet az intézménytől elvon. Az ebből 
adódó költség megtakarítás: 
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1 fő átlagbére 182 156 Ft/fő/h
ó 

2009. évben (3 hónap):   
Összesen 4 328 027 Ft 
2010. évben (9 hónap)   
Összesen 12 984 080 Ft 
Éves szinten összesen:   
Összesen 17 312 107 Ft 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 1. (létszámcsökkentés, zárolás) 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a bezárásból adódó 9 fő 

egyéb alkalmazott (4 fő portás, 4 fő takarító, 1 fő ápolónő) álláshelyet az intézménynél 
2009. szeptember 1-től zárolja. Az ebből adódó költség megtakarítás: 

 
Portások tekintetében: 

1 fő átlagbére 106 180 Ft/f
ő 

2009. évben (3 hónap):   
Összesen 1 681 891 Ft 
2010. évben (9 hónap)   
Összesen 5 045 674 Ft 
Éves szinten összesen:   
Összesen 6 727 565 Ft 

 

Takarítók tekintetében 

1 fő átlagbére 92 525 Ft/f
ő 

2009. évben (3 hónap):   
Összesen 1 465 596 Ft 
2010. évben (9 hónap)   
Összesen 4 396 788 Ft 
Éves szinten összesen:   
Összesen 5 862 384 Ft 

 
Ápolónő tekintetében: 

1 fő átlagbére 129 651 Ft/f
ő 

2009. évben (3 hónap):   
Összesen 513 418 Ft 
2010. évben (9 hónap)   
Összesen 1 540 254 Ft 
Éves szinten összesen:   
Összesen 2 053 672 Ft 

 
 



2009.04.24. 13:12:29        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\20090324.doc        30. oldal, összesen: 53 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 1. (létszámcsökkentés, zárolás) 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson 
be pályázatot. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 28. (pályázat beadása) 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az önkormányzat 
költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül eső 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel  érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban  
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009 szeptember 28. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Virág utcai épületéhez felújítási források 
feltárásával megbízza Kaposvár Megyei Jogú Város főjegyzőjét. 

  
 Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  2010 június 30. 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd 

Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Virág utcai épületének lezárása után - 
a megváltozott feltételek alapján - elemzi a kollégiumi férőhely kihasználtságot és a 
gazdaságos üzemeltetés feltételeit. 

 
 Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2009 december 31. 
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-----9. Előterjesztés a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai Általános Iskola és a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla Úti Tagiskola) alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 669   Száma: 09.03.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
52/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai 
Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla Úti Tagiskola) alapító 
okiratának 9. pontját a következőképpen egészíti ki: 

1/a.) A Pécsi Utcai Általános Iskola alapító okirat 9. pontja a következőkkel  egészül ki, 
illetve  módosul:           

                                                                                                                                                                                
                 9.) Alaptevékenysége: 

                                   TEÁOR szám: 85.20 Alapfokú oktatás 
      Alapvető szakág: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
      Szakfeladatok: 
      80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás.  
      80511-3 Napköziotthon és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben). 
      80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. 
      80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
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                      Tanfolyamok, rendezvények lebonyolítása. 
        80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
        80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás 
 

 Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az 
alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. 

         Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi iskolai oktatást-nevelés mellett, kisebbségi oktatás irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján  nyelvoktató oktatást folytat. 

 
      A választható órák terhére sokszínű szabadidős tevékenység szervezése.   

 Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező "sajátos nevelési igényű" tanulók 
nevelése és oktatása integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével.  

       Az ellátható fogyatékosság típusai: 
- Hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos, (enyhe fokban sérült) gyerekek, 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek, 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek. 
„Az iskola integrációs illetve képesség kibontakoztató felkészítést folytathat”  
 

 
1/b.) A Toponári Általános Iskola és a Gárdonyi G. Általános Iskola alapító okirat 9. pontja a 

következőkkel  egészül ki, illetve módosul: 

 
                      9.) Alaptevékenysége: 

                                        TEÁOR szám: 85.20 Alapfokú oktatás 
      Alapvető szakág: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
      Szakfeladatok: 
      80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás.  
      80511-3 Napköziotthon és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben). 
      80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. 
      80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
                      Tanfolyamok, rendezvények lebonyolítása. 
       80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
 

 Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az 
alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. 

      Emeltszintű idegen nyelv oktatás, angol, német nyelvi képzés évfolyamonként egy osztályban. 
      A választható órák terhére sokszínű szabadidős tevékenység szervezése. 
 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező "sajátos nevelési igényű" tanulók 
nevelése és oktatása integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével.  

       Az ellátható fogyatékosság típusai: 
- Hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos, (enyhe fokban sérült) gyerekek, 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek, 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek. 
„ Az iskola integrációs illetve képesség kibontakoztató felkészítést folytathat”  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kisfaludy Általános 

alapító okiratának 3.) pontja, létszámnövekedés miatt, az  alábbiak szerint módosítja: 
 
            3.) Felvehető maximális tanulólétszám: 470 fő 

                      HELYETT 

           3.) Felvehető maximális tanulólétszám: 490 fő 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
-----10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 

közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés felsorolja 
azokat a lehetséges munkákat és szakmákat, amiért a közfoglalkoztatás keretén belül 95%-os 
állami támogatást kaphatnak. Jelenleg a közfoglalkoztatást csak a jóváhagyott munkákra és 
foglalkoztatási csoportokra lehet igényelni. A foglalkoztatási terv nyújtja a lehető 
legszélesebb körű munkalehetőség biztosítását Kaposváron. Elmondta, hogy várja az ötleteket 
amennyiben bárki bármiféle új területet tud mondani, ahol közfoglalkoztatás keretén belül 
közfeladatokat lehetne ellátni.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő elmondta, hogy novemberben javasolta a korábbinál nagyobb 
közmunkaprogram meghirdetését, hogy gyűjtsék össze azokat a munkákat, amelyekre 
szükség van és azokhoz rendeljenek összegeket. Megelőzte azt a jogszabályt, ami ezt állami 
finanszírozással teszi lehetővé. Közmunka keretében állami pénzen visszaveszik a korábbi 
években elbocsátott dolgozókat és jogszabály alapján másokat is közmunkára 
„kényszerítenek”, ezzel visszahozzák a kapun belüli munkanélküliséget. Nem gondolta, hogy 
ez a 3000 fő megfelelő, mert sok helyen egymást fogják nézegetni az emberek, akiket 
odarendelnek, így itt munkabér címén továbbra is segélyt fognak kapni az emberek, ami nem 
fog morálisan pozitívan hatni az intézményekben meglévő dolgozóknál. 
 
Svajda József képviselő azt gondolta, hogy az utcára kerülésnél a kapun belüli 
munkanélküliség is szerencsésebb a mai helyzetben Kaposváron és az országban. A 
kimutatást alaposnak vélte, ebből látszik, hogy magas a hat és a nyolc osztályt végzettek 
aránya, amit a legnagyobb gondnak tart a foglalkoztatásban, mivel velük nem tudnak mit 
kezdeni a munkaerő piacon. Meglepte a kimutatásban az, hogy az igények között jócskán 
szerepelnek hiányszakmák. Elmondta, hogy megszavazza az előterjesztést.  
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Dr. Heintz Tamás tanácsnok véleménye Kováts Imre hozzászólásához, hogy az egyik 
minisztere dicsérte a közmunkaprogramot, ami országos, központi szervezésű volt és már a 
30-as években is kihúzta Magyarországot a bajból. Annak van itt az ideje, hogy komolyan 
vegyék a válság valódiságát, mert az emberek a saját bőrükön érzékelik. Érdemesnek tartotta 
közösen megtalálni azt a módot, hogy a közmunka valóban jó helyre kerüljön, ne demorizálja 
az embereket, a munkahelyeket, mert hamarosan már ingyen konyhákat és szegényházakat 
sem fognak tudni berendezni.  
 
Kováts Imre képviselő nem akart belemenni abba, hogy mi a különbség a korábbi és a 
mostani gazdasági válság között, mi a megoldások közötti különbség. Fenntartotta, hogy nem 
a közmunka ellen szólt, hanem hogy ennek komoly erkölcsi kárai lesznek.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta a közfoglalkoztatás keretén belül a közrend, 
közbiztonság keretében a mezőőri, polgárőrségi feladatokat, mert elszaporodtak a zártkerti 
betörések.  
 
Somogyvári Lajos képviselő cáfolta a kerítésen belüli munkanélküliséget, példaként 
említette a tanéttermet, ahol hiányzik felszolgáló, konyhai kisegítő, recepciós. A 
közmunkaprogram segíteni fogja az álláskeresőket.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a 
biztonsági őrök akár a közterület felügyelők, a rendőrök illetve a polgárőrök mellé helyezését 
kisegítőként. Elmondta, hogy a kaposvári program is Roosevelt elnök idejében meghirdetett 
newdeal programon nyugszik.  A newdeal azt ugyanazt csinálta, amit kaposvári modellként 
próbálnak megvalósítani. A válságból kivezető útnak ez az egyik példája. Elmondta, hogy 
tavaly a közmunkára 140 millió forint munkabért fizettek ki, az idén 543 millió forintot 
terveznek, jelentős létszámnövekedéssel számolnak. Abból indultak ki, hogy sokaknak 
segítség lesz segély helyett a munkabér, és jelenleg elkezdődött ennek a rendszernek a 
működtetése, már most 200-an dolgoznak, ahol a hiányszakmák képviselői is megtalálhatók. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 670   Száma: 09.03.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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53/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási 

tervét elfogadta.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igazgató  
Határidő:               2009. március 24. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szociálpolitikai 

feladatok között szereplő közcélú foglalkoztatás előirányzatát 543.380 e/Ft-ra felemeli, az 
ehhez szükséges 7.019 e/Ft  önkomrányzati önrész összegét, valamint a foglalkoztatás 
ellátásához kapcsolódó dologi kiadásokhoz szükséges 36.389 e/Ft-ot elszámolási 
kötelezettséggel a költségvetési hiány terhére biztosítja, ezt a költségvetési rendelet 
módosítása során átvezeti. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
 dr.Vörös Gyula igazgató  
Határidő:               2009. április 1. illetve 
 2009. június 4. (költségvetési rendelet módosítása) 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat intézményeivel, illetve az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági 
társaságokkal és civil szervezetekkel – a mellékletekben szereplő tartalommal – az 
együttműködési megállapodást kösse meg.  

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igazgató  
Határidő:               2009. április 30. 
 
 
 
 
-----11. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása érdekében a KAVÍZ-zel 

történő együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 671   Száma: 09.03.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
54/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy víz –és 
csatornadíj tartozások adósságkezelési szolgáltatás keretében történő további rendezése 
érdekében a Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft-vel az együttműködési megállapodást kösse 
meg.  

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igazgató 
Határidő: 2009. március 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonosi döntést igénylő 
kérdéseiről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy időbeli elhatárolása van 
az ügyvezető megbízásának? Mi a város szándéka a céggel?  
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy pályázattal vagy egyéb úton került-e a jelölt az 
ügyvezetői igazgatói posztra? Elmondta, hogy szívesen megismerte volna a pályázók anyagát.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a pályázó a Taszár Airport Kht-nek a vezetője, és 
azt tervezik, hogy megszüntetik a céget, mert feleslegesnek tartotta a működését a jelenlegi 
keretek között. Megállapodtak a Megyei Önkormányzattal, hogy a jövőben ki és milyen 
formában fogja a polgári terminált működtetni, amit áprilisban be is fognak hozni. Elmondta, 
hogy nem pályáztatták, mivel nehezen találtak volna valakit, aki 60 ezer forintért elvállalta 
volna a Desedai Camping igazgatását, ameddig a végleges hasznosításról nem döntenek.  



2009.04.24. 13:12:29        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\20090324.doc        37. oldal, összesen: 53 

 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 672   Száma: 09.03.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
55/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft 
tulajdonosi döntést igénylő kérdéseiről szóló előterjesztést, és mint a társaság egyszemélyi 
tulajdonosának döntéshozó testülete az alábbi alapítói határozatot hozza: 
 

a) A társaság új neve: Deseda Kemping Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: 
Deseda Kemping Kft) 
 
b) A társaság alapító okiratában a társaság tagjaként Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (képviseli: Szita Károly polgármester) kerüljön feltüntetésre.  

 
c) A társaság alapító okiratában a társaság székhelyeként 7400 Kaposvár, Kossuth tér 
1. kerüljön feltüntetésre. 
 
d) A társaság alapító okiratában az alábbi tevékenységi körök kerüljenek feltüntetésre: 
 

41.10’08 Épületépítési projekt szervezése 
55.10’08 Szállodai szolgáltatás (főtevékenység) 
55.20’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30’08 Kempingszolgáltatás 
55.90’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
56.10’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.30’08 Italszolgáltatás 
68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 



2009.04.24. 13:12:29        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\20090324.doc        38. oldal, összesen: 53 

 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.31’08 Ingatlanügynöki tevékenység 

   68.32’08 Ingatlankezelés 
 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
e) A társaság ügyvezetőjévé 2009. április 1-től 2010. december 31-ig terjedő 
időtartamra Bíró Attilát választja meg megbízási jogviszony keretében, havi bruttó 
60.000 Ft megbízási díj megállapítása mellett. A megbízási szerződés aláírására 
felhatalmazza a Polgármestert. 

 
  Felelős:  Szita Károly polgármester    
  Közreműködik: Molnár György igazgató  
        Határidő:  2009. április 30.  
 
 

-----13. Előterjesztés a TÁMOP 5.2.2 pályázathoz szükséges bérleti szerződés 
jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 673   Száma: 09.03.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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56/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a TAMOP-5.2.2/08/2 kódszámú 
„A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos 
szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre” című pályázat 
megvalósítására az Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 15 évre bérbe adja a Kaposvár, Pécsi u. 126. sz. alatt található 
Kaposszentjakabi Művelődési Házban a pályázathoz szükséges összesen 70 m2 alapterületű 
helyiségeket 2009. augusztus 1-től 15 éves időtartamra a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó részére 
bérleti díj fizetése nélkül. A művelődési ház megnövekedett rezsi költségét az önkormányzat a 
tárgyévi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----14. Előterjesztés a Füredi volt katonai lőtér területének energetikai célú 
hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy készült-e a beruházáshoz kapcsolódó imissziós 
térkép?  Véleménye szerint a beruházás füstje a várost fogja szennyezni.  
 
Szita Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a cég a beruházás 
megvalósulásánál kiemelt környezetvédelmi hatástanulmány elvégzésére kötelezett, csak 
ezután kaphat szakhatósági engedélyt.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a terület sűrűn lakott és a 
beruházás területét nem védi semmi. A területen nem tartja szerencsésnek ilyenfajta 
beruházás megépítését, azzal együtt, hogy a megújuló erőforrások felhasználása sok okból 
szükséges az energia ellátás szempontjából. A beruházást a város keleti része felé kellene 
elmozdítani, a terjedés miatt szerencsésebb lenne.  
 
Torma János tanácsnok ez az első lehetőség, ami miatt érezhetően csökkenhet a távhő díja, 
amennyiben a beruházás megvalósul. A távfűtéses lakásokban élők érdeke az, hogy minél 
előbb megvalósuljon, támogatta az előterjesztést.  
 
Tálos Krisztián képviselő Torma János szavait úgy értelmezte, hogy a kaposváriak az 
egészségüket adják az olcsóbb távhőért.  
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Kováts Imre képviselőt emlékeztetett a város benzinkút mennyiségének és egészségügyi 
követelményének korábbi vitájára. Véleménye szerint azért létesülhet ez a beruházás 
Kaposváron, mert villamos energiát adnak el, ezáltal vélhetően csökkenni fog a távhő 
szolgáltatási díja. Elmondta, hogy ő nem félti az egészségét. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában kiemelte, hogy a beruházó örömére visszavásárlási 
jogot kötöttek a területre. Elmondta, hogy környezetre káros technológia nem kerül 
Kaposvárra. A beruházásra kijelölt területet azért tartja megfelelőnek, mert közel van a távhő 
kazánhoz. A Pécsi utcai terület azért nem megfelelő,  mert ha találnának megfelelő hőforrást, 
akkor sem érné meg a vezetékrendszer kiépítése. Szakhatóság adja ki az engedélyt, ahol 
komoly egészségügyi előírásoknak kell megfelelni. A céggel 140 ezer GJ hőmennyiségre 
akartak szerződni, de 70-et mertek garantálni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 674   Száma: 09.03.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 88.00 78.58 
Nem 3 12.00 10.71 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
57/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Füredi úti volt katonai lőtér 
területén energetikai célú hasznosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
visszavonja a 28/2009.(II.26.) önkormányzati határozatát és elfogadja az előterjesztés 
mellékleteként csatolt előszerződést.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2009. április 2. (szerződés aláírására) 
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-----15. Előterjesztés a támogatási igények benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 675   Száma: 09.03.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
58/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatási igények benyújtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújt be az alábbi intézményekre: 
 
 
1./ Somssich utcai Bölcsőde – külső nyílászárók cseréje, központi fűtés kialakítás, vizesblokk 

felújítás: 
 - A felújítási munkák összege:    17.090,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    13.672,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       3.418,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
2./ Búzavirág utcai Bölcsőde – külső nyílászárók és tető felülvilágítók cseréje: 
 - A felújítási munkák összege:    15.760,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    12.608,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       3.152,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
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3./ Petőfi utcai Bölcsőde – főbejárati ajtók (3 db) cseréje, elektromos vezetékek és 

lámpatestek cseréje, 1 vizesblokk felújítása, fűtéskorszerűsítés, udvari medence és térbeton 
elbontás, területrendezés: 

 - A felújítási munkák összege:    14.200,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    11.360,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       2.840,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés céltartalékának „Pályázati saját 

erő – önkormányzati pályázatokhoz …”  előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
4./ Búzavirág utcai Óvoda – 3 db foglalkoztató faszerkezetű kupola födémének felújítása: 
 - A felújítási munkák összege:    28.800,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    20.000,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       8.800,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
5./ Béke utcai Óvoda – külső nyílászárók cseréje és 2 db WC-mosdócsoport felújítása: 
 - A felújítási munkák összege:    11.872,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:      9.497,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       2.375,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
6./ Rét utcai Óvoda – 3 db gyermek WC-mosdócsoport felújítása, személyzeti vizesblokk 

felújítása: 
 - A felújítási munkák összege:      5.579,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:      4.463,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:         1.116,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
7./ Kinizsi ltp-i Általános Iskola – külső nyílászárók cseréje 344 db: 
 - A felújítási munkák összege:    28.000,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    20.000,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       8.000,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
8./ Honvéd utcai Általános Iskola – fűtési hálózat rekonstrukciója, fűtésszabályozás 

kiépítése, radiátorok cseréje: 
 - A felújítási munkák összege:    27.082,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    20.000,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:       7.082,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
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9./ Gárdonyi Géza Általános Iskola – kazánház és fűtési hálózat rekonstrukciója 
épületrészenkénti fűtésszabályozás kiépítése, radiátorok cseréje: 

 - A felújítási munkák összege:    34.120,- eFt; 
 - Az igényelt támogatás összege:    20.000,- eFt; 
 - A vállalt önerő összege:     14.120,- eFt. 
 A pályázat benyújtásához szükséges önerő a költségvetés „Intézmény felújítások” 

előirányzatában rendelkezésre áll.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az alábbi szövegű nyilatkozat megtételére: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Szita Károly polgármester 
kijelentem, hogy Önkormányzati Minisztérium által nyújtott támogatásból megvalósuló 
beruházást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 évig nem szünteti meg, illetve 
nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, az eredeti 
rendeltetésnek megfelelően hasznosítja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató  

Molnár György gazdasági igazgató     
Határidő:  2009. március 27. (a pályázatok benyújtására) 
 
 
 

-----16. Előterjesztés a pályaválasztási tanácsadás feladat ellátásáról a Bárczi Gusztáv 
Módszertani Központban 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a városfejlesztési program tartalmazza azt a célt, 
hogy a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ a régió legjelentősebb intézményévé váljon. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 676   Száma: 09.03.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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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: 
 
59/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 
pályaválasztási feladatokat lásson el 2009. szeptember 1-től abban az esetben, ha az ellátás 
költségeit fedezi a Kaposvár Többcélú Kistérségi Társulás. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  

dr. Benczéné Csorba Margit igazgató     
Határidő:  2009. szeptember 1. 
 
 
 

-----17. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 677   Száma: 09.03.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
60/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Megye-Város Közös Alapból 

- Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány részére (sporttörténeti könyv 
megjelentetésére) 100.000 Ft 

 
Dr. Csató László tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Honvéd Utcai Általános Iskola „Egészséges életmódért, egészséges környezetért” 
Alapítványa részére  20.000 Ft 

- Honvéd Utcai Óvoda „Ép testben ép lélek” Alapítványa részére  17.000 Ft 
 
Mihalecz András tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
   -     „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére                                                            
 10.000 Ft 
   -     Remény 2007 Alapítvány részére                                                             20.000 Ft 
 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. május 15. 
 
 
 

-----18. Előterjesztés az oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői megbízásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

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

 
 

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

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

 
 
 



2009.04.24. 13:12:29        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\20090324.doc        46. oldal, összesen: 53 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 678   Száma: 09.03.24/18/0/A/KT 
Ideje: 2009 március 24 19:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 84.00 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 16.00 14.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
61/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tóth Imrét – 
illetményének változatlanul hagyásával – 2009. augusztus 16-tól  2010. augusztus 15-ig, 
nyilvános pályázati kiírás nélkül megbízza a Széchenyi István Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.  
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. július 31. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kraliczki Zoltán, a 
Honvéd Utcai Általános Iskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát előrehozott 
nyugdíjazása miatt - 2009. december 30. napjával felmentéssel megszünteti. Igazgató úr 
részére ki kell fizetni a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó négyhavi 
átlagkeresetet a Kjt. 37/A. § (2) bekezdése alapján havi egyenlő részletekben.  
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. július 31. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Ponikfor Zoltán, az 
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői 
megbízását 2009. július 31. napjával visszavonja, és közalkalmazotti jogviszonyát -
nyugdíjasnak minősülés jogcímen -  2010. március 31. napjával  felmentéssel megszünteti. 
Igazgató úr részére ki kell fizetni a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó nyolchavi  
átlagkeresetet, a Kjt. 37/A. § (2) bekezdése alapján, havi egyenlő részletekben.   
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Egyúttal a Közgyűlés pályázatot ír ki az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
magasabb vezetői feladatainak 2009. augusztus 1. napjától történő ellátására, az alábbi 
pályázati feltételekkel: 
 
Pályázati feltételek:  
 
Egyetemi szintű, a képzés szakirányának megfelelő tanári végzettség és szakképzettség és 
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: 
vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:   2009. augusztus 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:    2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:     2009. március 31. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az óvodai intézményhálózat átszervezése 
következtében úgy határozott, hogy az alábbi óvodák magasabb vezetőinek megbízását 2009. 
június 30. napjával visszavonja: 
 
1.) Bajcsy Zsilinszky Utcai  Központi Óvoda Molik Edit óvodavezető 
2.) Temesvár Utcai Központi Óvoda   Kódai Istvánné óvodavezető 
3.) Festetics Karolina Művészeti Bázisóvoda Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
4.) Petőfi Sándor Óvoda    Milovecz Józsefné óvodavezető 
5.) Rét Utcai Központi Óvoda   Cseh Istvánné óvodavezető 
6.) Szentjakabi Óvoda    Selinger Jánosné óvodavezető 
7.) Búzavirág Utcai Óvoda    Tavali Gabriella óvodavezető 
8.) Honvéd Utcai Központi Óvoda   Várkonyi Gáborné óvodavezető 
9.) Madár Utcai Központi Óvoda   Medveczky Árpádné óvodavezető 
10.) Nemzetőr- sori Óvoda     Kovács Éva óvodavezető 
11.) Tar Csatár Óvoda     Máté Mártonné óvodavezető 
12.) Arany János Óvoda     Tóth Zoltánné óvodavezető 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:     2009. március 31. 
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5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbi központi óvodák 
magasabb vezetői álláshelyére pályázatot ír ki: 
 
A.)  
NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA 
 
Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, és legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
    
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
 
B.) 
PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA 
 
Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, és legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
    
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
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C.)  
BAJCSY- ZSILINSZKY KÖZPONTI ÓVODA 
 
Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, és legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
   
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
D.) 
RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 

 

Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, és legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
    
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
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E.) 
FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA 

 

Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, és legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
    
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 

 

F.) 
TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA 

 

Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, és legalább 5 év szakmai 
gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
    
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
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6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolai intézményhálózat 
átszervezése következtében úgy határozott, hogy 2009. június 30. napjával az alábbi általános 
iskolák magasabb vezetőinek megbízását visszavonja: 
 
1.) Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola  Szabóné Kudomrák Zsuzsanna igazgató 
2.) Gárdonyi Géza Általános Iskola   Jakó Zoltán igazgató 
3.) Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola  Medgyesi Irén igazgató  
4.) Kisfaludy Utcai Általános Iskola   Ivanicsné Kriszbacher Éva igazgató 
5.) Pécsi Utcai Általános Iskola   Horváth Edit igazgató 
6.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Kulcsárné Galetics Ibolya igazgató 
7.) Toponári Általános Iskola    Kromjákné Hilt Angéla igazgató 
8.) Berzsenyi Dániel Általános Iskola  Kovács Zoltán igazgató 
9.) Zrínyi Ilona Általános Iskola   Puska Zoltán igazgató 
10.) Honvéd Utcai Általános Iskola   Kraliczki Zoltán 

 

Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 

 

7.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázatot ír ki az alábbi 
intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltésére: 
 
A.)  
KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
Pályázati feltételek: 
 
Főiskolai szintű pedagógus végzettség és szakképzettség és legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és 
pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. július 1. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
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B.)  
TOLDI LAKÓTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM: 

 

Pályázati feltételek:  
 
Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség és legalább 5 év pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői gyakorlat és pedagógus-
szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. augusztus 16. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31. 
 
C.)   
LISZT FERENC ZENEISKOLA: 

 

Pályázati feltételek:  
 
Zeneművészeti főiskolán szerzett szakirányú tanári végzettség és szakképzettség és legalább 5 
év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet. Előny: vezetői 
gyakorlat és pedagógus-szakvizsga. 
 
A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2009. augusztus 16. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2014. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2009. március 31.  
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
   polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                  Hoffmann-né Hetesi Noémi 
                            tanácsnok képviselő 
 
 
 


