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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. június 11. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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



2009.07.02. 14:47:50        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-06-11-I.doc        2. oldal, összesen: 109 

 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, a kollégáit, a sajtó képviselőit, a 
Kapos Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 28 tagja közül 28 
képviselő jelen van, így a közgyűlés határozatképes.  
Elmondta, hogy a mai ülésre több meghívott vendéget várnak, így a napirendeket a 
szokásoknak megfelelően vendégeik érkezésekor tárgyalják.   
Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy napirend előtti felszólalás lesz.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• pályázati cél (TEKI) módosításáról szóló előterjesztést, 

• zenés szórakozóhelyek létesítéséről szóló előterjesztést, 

• Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, 

• A Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, 

• alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 753   Száma: 09.06.11/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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112/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− pályázati cél (TEKI) módosításáról szóló előterjesztést 
− zenés szórakozóhelyek létesítéséről szóló előterjesztést 
− a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás alapító okiratának módosításáról 

szóló előterjesztést 
− a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést 
− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést 

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

biztosított Csutor Ferenc tanácsnok számára. 
 
 
Csutor Ferenc tanácsnok napirend előtti hozzászólásában elmondta, hogy eljött az ideje 
néhány kérdés tisztázásának, hogy ki mit ért a Sportcsarnok felújításán. 2006-ban az akkori 
Kormány ígéretet tett a korszerűtlen sportcsarnokok multifunkcionális létesítményekre történő 
felújítására az ország összes megyeszékhelyén. Lamperth Mónika miniszter asszony most egy 
kazáncserére elengedő összeggel dicsekszik, amit nem is ő intézett el, hanem a város 
pályázaton nyerte. Lamperth Mónika többszörösen átverte a kaposváriakat, hiszen a 
Sportcsarnok korszerűsítése közel 2 milliárd forintba kerülne, a beharangozott 10 millió csak 
a fűtésrendszer korszerűsítésére elegendő. A Sportcsarnok fűtésrendszerének felújítására 
benyújtott pályázat sikerességéről vagy éppen sikertelenségéről hivatalosan még nem kaptak 
tájékoztatást. Vajon Lamperth Mónika dezinformálása után bízhatnak-e a kaposváriak a 
kazáncserében?  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a napirend előtti felszólalást.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés az ÁFA-kulcs változása miatt az önkormányzat által megállapított díjak 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

 Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán 
 Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal szenvedélybetegek ellátása 
 érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról, valamint a személyes 
 gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször 
 módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

 
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított – 
34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

7. Előterjesztés a zenés szórakozóhelyek létesítéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

8. Előterjesztés a 2009/2010. tanév előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

9. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola és a Delfi Koronája 
Oktatási és Kulturális Alapítvány között létesítendő bérleti jogviszony és fenntartói 
jóváhagyás ügyében 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

11. Előterjesztés Kaposvár MJV Önkormányzat közvilágítási hálózata és néhány 
intézménye esetében a világítási villamos energia felhasználás optimalizásáról és az 
ebből eredő megtakarításról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

12. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ által működtetett sántosi idősek klubja 
szociális gondozói álláshelyének megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

14. Előterjesztés a Baptista Szeretetszolgálattal kötendő, EU Élelmiszersegély 
Programban való részvétel együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés a Kaposvári Rendőrkapitánysággal és a Kaposvári Kistérségi Polgárőr 
Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
 

17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vagyongazdálkodási koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesíthető kedvezmények 
megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
19. Előterjesztés Kaposfüreden lévő15182/95 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés ingatlanok Garanciaalapba történő bevonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
21. Előterjesztés az Agro-Centrál Bt.-vel kötött vállalkozási és üzemeltetési szerződéssel 

kapcsolatos jogutódlásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés a Kaposvár, gr. Apponyi A. u. 51. sz. alatt lévő 514/A/2 hrsz-ú 
lakásingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés az AYA-432 forgalmi rendszámú tűzoltóautó használatba és tulajdonba 
adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a Toponár területén lévő 13008/37. hrsz-ú gyalogút területének 
önkormányzati tulajdonba vételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
25. Előterjesztés a Kaposvár Komplex Turisztikai fejlesztési című pályázat benyújtásához, 

a Deseda projektelem tekintetében szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának, Alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás alapító okiratának 
módosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub 
támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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29. Előterjesztés a Közgyűlés 2009. évi Munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

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

 
31. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a pályázati cél ( TEKI)  módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
33. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
34. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
35. Interpelláció 
 
 
 

 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés galambtartási tevékenység megszüntetésére kötelező határozat ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által alapított díjak adományozására 
javaslat 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés idősek nappali ellátása intézményi jogviszonyának megszüntetése elleni 
fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása miatt benyújtott 
fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

5. Előterjesztés az oktatási, nevelési intézményvezetői megbízásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

6. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ magasabb vezetőjének kinevezése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és 
támogatták az előterjesztést.  
Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy négy új határozati javaslati ponttal szeretné 
kiegészíteni az előterjesztést. A Rákóczi Stadion gyepszőnyeg felújítása kapcsán szakértői 
véleményeket kértek, ami alapján a korábban már megszavazott 750 ezer forinton túlmenően 
a minimális karbantartásra még 9. 250 ezer forintra van szükség. Kérte, hogy a 
Sportcsarnokhoz történő forrás átcsoportosításával járuljanak hozzá 50 darab judo szőnyeg 
vásárlásához, ami 940 ezer forintba kerül. Elmondta, hogy különböző ISO minősítések miatt 
aduditokat kell végezni, 2010-2011. évben bruttó 1. 100 ezer forintot kell ehhez rendelkezésre 
bocsátani. Egy önálló előterjesztés is foglalkozik a 4. határozati javaslattal. A Kormány július 
elsejével 5%-os ÁFA növelést hajt végre, ami a támogatott és jóváhagyott építőipari 
beruházásainknál 650 millió forint többletkiadást jelent. A felterjesztés arról szól, hogy az 
önkormányzat működését érintő plusz 5%-os ÁFA hatása miatt a megyei jogú városokkal 
együtt a Kormányhoz fordulnak, mert a költségvetés készítésekor ekkora hiány nem volt 
látható, és legalább a működési ÁFA többletet bocsássa az állam az önkormányzatok 
rendelkezésére. Elmondta, hogy a bizottságok rendelet és határozati módosítói javaslatokat 
tettek, amit támogatott.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mennyire sikerült a megyei jogú városokkal a 
felterjesztés kérdésében egységet képezni, a városok polgármesterei gondolkodnak-e egy 
ilyan javaslat megfogalmazásán, mi lehet a többlet finanszírozásának a forrása?  
 
Kovács József tanácsnok a töröcskei városrész nevében megköszönte a nemrég tartott utcai 
fórumon felajánlott fűnyíró vásárlását, az összeget felhasználták és hasznosítják. 
Megkérdezte, hogy a töröcskei városrész csapadékvíz elvezetése megvalósulhat-e a 
közeljövőben?  Mi a realitása annak, hogy a közeljövőben erre keret lesz?  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy a jövő szeptemberi rendeletmódosításra tervezett 
működési egyensúlyt javító intézkedésekkel kapcsolatban a kötvény kibocsátáskor 620 millió 
forint arra szólt, hogy a több éven keresztül görgetett működési hiányt kiváltsák. A tavalyi 
évet tervezve pozitív volt a működési költségek egyenlege, mégis az idei évet 240 milliós 
hiánnyal indították, és most az előterjesztésből kitűnik, hogy 300 millió fölé csúszik a 
működési hiány. Miért nem sikerül ezt a tendenciát megállítani? Mit remél a vezetés, milyen 
irányban próbálja az intézkedéseket folytatni? 
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének nem biztosít a törvény lehetőséget, hogy a felterjesztés jogával éljen, csak a 
településeknek. Valamennyi megyei jogú város meg fogja fogalmazni a kérését az ÁFA 
tekintetében. Biztosnak vette, hogy mindenki kiszámolja, hogy a saját költségvetését milyen 
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mértékben érinti, hisz a saját érdeke a költségvetés készítésekor nem látható többletköltség 
forrásának a kérése. Paksi Lajos képviselő úr kérdésére azt válaszolta, hogy az előterjesztés 
szöveges részében kitértek arra, hogy melyek a működési hiány növekedésének legfőbb okai. 
Nagyon nehéz előre kalkulálni, amikor év közben szembesülnek a negatív intézkedéssekkel a 
települési önkormányzatok. Kérhetnék a 65 milliót, vagy pedig működés tekintetében a 
központi elvonásokat növelhetnék. Elmondta, hogy nem enged elvonni a bérekből és a 
járulékokból. Bízott abban, hogy a cseri városrészben a most elindított 120 millió forintos 
csapadékvíz-elvezetési programot követően újabb pályázati kiírások lesznek és akkor újabb 
területek csapadékvíz-elvezetési problémáját fogják tudni megoldani. A 120 millió forintos 
nagyprogramukon túlmenően ebben az évben több pénzt fordítanak a Városgondnokság 
költségvetési keretén belül a csapadékvíz elvezetésre. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy régóta vitatkoznak azon, hogy a költségvetési hiányt 
miért nem tudják kordában tartani, és évek óta a döntő érv az önkormányzatok kötelező 
feladatai és önként vállalt feladatai arányának meghatározása. A második tétel az, amire nincs 
elégséges központi forrás. Úgy gondolta, hogy a kiemelt sportszervezetek támogatására nincs 
elégséges forrás.  Jogosnak találta azt a felvetést, hogy a város egy ilyen mértékű támogatást 
fel tud-e vállalni? Az iskolai erőszakkal kapcsolatban az eredeti álláspontját továbbra is 
fenntartotta, hogy a 2 millió forintot irányozzák elő a pénzmaradvány terhére, a 
szeptemberben induló tanévre, mivel véleménye szerint értelmes célra fordítanák a 
pénzösszeget.  Kérte a Polgármester urat a javaslat megfontolására.  
 
Kováts Imre képviselő „A költségvetés legutóbbi módosítása során újabb 1 hónapnak 
megfelelő szemétszállítási költségviselésére adtunk a Városgazdálkodási 
Részvénytársaságnak pénzt azért, mert úgymond sokan egyénileg kívánnak „szerződni” a 
Városgazdálkodási Részvénytársasággal. Én azt gondolom, úgy tudom, hogy nem egy erős 
felindulásból született döntése volt a Polgármester úrnak, amikor azt javasolta a képviselő-
testületnek, hogy rászorultsági alapon történjen ezentúl a szemét szállításának a fizetése. Azt 
gondolom, hogy több mint fél év távlatából is megfelelő idő állt rendelkezésére a cégnek a 
program, a megoldásnak az előkészítésére. Éppen ezért elfogadhatatlannak tartom azt, hogy 
ahol még nem volt probléma, ott is csak júniusban küldte ki a Városgazdálkodás a sárga 
csekkes számlát. Hozzá kell tennem, eredetileg az volt az elképzelés, hogy a proforma számla 
alapján megállapítják a lakóközösségek, hogy kinek mennyit kell fizetnie, és jogi 
nyilatkozatot tesz a közös képviselő, ez alapján elbírálható a támogatás jogosultsága, ennek 
alapján számláz majd a Részvénytársaság. Ez egy egyszerű racionális megoldás lett volna, 
ami feltételezi, hogy a Városgazdálkodási Részvénytársaság és a Hivatal között van némi 
kommunikáció. Ebből az egyszerű elképzelésből egy bürokratikus megoldás született és ma 
már odáig fajult a dolog, hogy olyan későn küldték ki a csekkeket, hogy nincs mód a 
támogatás elbírálására. Azt mondják a dolgozónak, hogy fizesse be a sárga csekket és majd ha 
eldöntik, hogy jogosult-e a támogatásra akkor  majd visszautalják, mert ez bizonytalan, mert 
mindkét fél egymásra mutogat. Polgármester úr, az a véleményem, hogy valakik egyrészt 
igyekeznek elszabotálni azt a konstrukciót, amely a szociális rászorultsági alapon történő 
fizetést feltételezi és ez körül alkalmazza a szemétszállításnál, másrészt olyan bürokratikus a 
rendszer, mintha arra irányulna, hogy a rászorultak ne vagy minél később kapják meg a pénzt. 
Azt gondolom, nem az volt a szándéka, hogy ez kerekedjen belőle, de a mai helyzet 
botrányos.” 
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Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a működési hiányt mindig kordában 
tartották. Azt, hogy a felhalmozási hiány milyen mértékben változott az mindig függött adott 
évben a képviselő-testület szándékától, hogy milyen mértékben újít fel intézményeket, épít 
utakat vagy milyen mértékben indít el beruházásokat. A legnagyobb probléma a működési 
hiánynál a mostani Kormány idején indult el, amikor sok általa meghozott döntés 
önkormányzatokat érintő hatásánál nem jött a pénz. Az önkormányzat választási lehetőség elé 
került, vagy elküldi a dolgozóit vagy belenyúl a zsebébe és kifizeti. Ők az utóbbit 
választották. Innen indult el Kaposvárnak és a többi településnek a működési hiány esetében a 
problémája és sok település rákényszerült a villany és gázszámlái kifizetésénél a hitel 
felvételére. Ezért alakultak ki rendkívül nehéz helyzetek a településeknél. Az iskolai 
erőszakkal kapcsolatos probléma külső forrás bevonásával továbbra is hatékonyan folytatható, 
nincs szükség saját forrásra. A mostanában megjelenő OKM-es pályázatok lehetővé teszik 
külső források bevonását, vagy a Bárczyn keresztül, vagy közvetlenül. Amennyiben az 
iskolapszichológusi hálózat bővítésére jelenik meg pályázati lehetőség, akkor a Bárczyn 
keresztül fogják megvalósítani. Ígéretet tett arra, ha a külső bevonások eredménytelenné 
válnak, akkor az őszi első közgyűlésen visszatérnek erre. A KVG Rt-nek kifizetett plusz egy 
hónapra egy szövetkezeti vezető miatt volt szükség, aki nem tudni milyen indítatásból 
bojkottálta és a lakókat felhasználta, hogy a támogatást minél előbb folyósítani tudják. 
Megkérte Címzetes főjegyző urat a rendszer működéséről adjon tájékoztatást.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a támogatási rendszer a vártnál jóval 
kevesebb zavart okozott. A támogatásokról kéthetente tájékoztatást kér, eddig több mint 3000 
fő igényelt támogatást a szemétszállítási díjhoz, 6 fő kivételével valamennyi esetben pozitív 
döntés született. A kérelmek többsége feldolgozásra került. Semmiféle olyan késedelem 
nincs, amiről a képviselő úr beszélt. Egy kolléga betegsége miatt a több, mint 3000-ből 150 
körüli 30 napon túli döntés született, ez is pár nappal csúszott. Hozzátette, hogy a június 30-ig 
igénylők visszamenőlegesen az első naptól kezdve meg fogják kapni a támogatást, nem kell 
befizetni semmit és nincs semmiféle káosz és félreértés ez ügyben.  Sem a  Kvg Zrt részéről, 
sem a lakosság részéről semmilyen zavaró körülményekről tájékoztatást nem kaptak. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 754   Száma: 09.06.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a bizottságok által támogatott módosított rendeletmódosítás 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 71.43 71.43 
Nem 1 3.57 3.57 
Tartózkodik 7 25.00 25.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 31/2009.(VI.16.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 
3/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 755   Száma: 09.06.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 82.14 82.14 
Nem 1 3.57 3.57 
Tartózkodik 4 14.29 14.29 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
 
113/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 

 
1. A Közgyűlés a 2009. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási és felújítási 

célok ütemes megvalósítása érdekében, utólagos beszámolási kötelezettséggel 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyári közgyűlési szünet alatt döntsön a 
versenytárgyalások, illetve a közbeszerzési eljárások alapján esetlegesen jelentkező 
többletköltségek pénzügyi fedezetének biztosításáról költségvetési átcsoportosítások 
útján, illetve a többletbevételek, vagy a hiány terhére. 

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

                                       Molnár György igazgató 
      Határidő:            2009. szeptember 30. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot az önkormányzat 

költségvetési rendeletének szeptember havi módosításakor a működési egyensúlyt 
javító intézkedésre.  

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:            2009. szeptember 30.                          
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3. A Közgyűlés felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy körültekintően 
járjanak el a feladatra kapott önkormányzati támogatások elszámolásakor, illetve a 
feladat elmaradásból adódó előirányzat maradványoknak a beszámoló keretében 
történő elszámolása során.  

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

 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Klebelsberg Középiskolai Kollégium 2008. évi 

szabad dologi pénzmaradványa terhére az intézmény teniszpályájának felújítási 
költségére 11.941 e Ft felhasználását engedélyezi.  
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
                               Dr. Giber Vilmos intézményvezető 

 Határidő:                2009. június 30. 
 
5. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2009. évben is megszervezi a rászoruló gyermekek 

részére az ingyenes nyári gyermekétkeztetést, szükség esetén az állami támogatás 
feletti önkormányzati saját erőt költségvetési átcsoportosítással biztosítja. Utasítja a 
Jegyzőt, a gyermekétkeztetés megszervezésére és lebonyolítására. 
 

Felelős:         dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:      dr.Vörös Gyula igazgató 
          Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. július 1. 
 

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a TISZK Kht részére a HEFOP 3.2.2 program 
befejezéséhez nyújtott kölcsön visszafizetési határidejét 2009. szeptember 30-ra, de 
legfeljebb a támogatás kiutalását követő munkanapra módosítja. 

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2009. szeptember 30. 
 
7. A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. részére jóváhagyott 15.000 e Ft 

kölcsön visszafizetési határidejét 2009. november 30-ra módosítja. 
 

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

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közforgalmú közlekedés 2009. évi 

normatív támogatásának pályázatához kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik: 
 

a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évben a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéshez 
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(beruházáshoz) 65.760 e Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 
 

b.) A Közgyűlés a helyi közlekedést 2009. január 01-jétől december 31-ig folyamatosan 
fenntartja. 

 
c.) A Közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. 

évi XXXIII. törvény 17. § (5) bekezdése alapján a pályázati eljárás nélkül a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Kaposvári Tömegközlekedési 
Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:                2009. június 20. (a pályázat benyújtására)  

 
9.A Közgyűlés a Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata és a Csiky Gergely 

Színház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása 6.4. 
pontjának kiegészítését jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 
      Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Társaság az ingyenes használatába adott 

vagyontárgyakon saját forrásai, illetve felelőssége terhére felújítási, beruházási 
munkát végezzen az Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően, a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóság műszaki ellenőrzése mellett. A társaság 
ilyen célú ráfordításai megtérítésére nem tarthat igényt. 

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

 
10.A Közgyűlés a költségvetési rendelet céltartalékában a Csiky Gergely Színház 

tetőfelújítására jóváhagyott 30 millió Ft-os keretösszeget átcsoportosítja a 
költségvetési rendelet 4/a. sz. egyéb szervezetek támogatása mellékletbe a Csiky 
Gergely Színház Nonprofit Kft. felújítási célú támogatása címen. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. június 30. 
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szemétszállítási 
 díjfizetéshez kapcsolódó kompenzációs rendszer bevezetésének időigénye miatt a 
 Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. részére a 7/2009.(II.26.) önkormányzati határozattal 
 jóváhagyotton túl további egy havi -20.859 e Ft összegű – előleget biztosít 2009. 
 június hónapban. Az előleg a következő hónapokban, a megítélt támogatásokkal 
 szemben kerüljön elszámolásra, az esetleges beszámításra nem kerülő összeg 
 visszafizetési határideje 2009. november 30. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. november 30. 
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12.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban 1 fő betöltetlen fűtői álláshelyet 2009. július 31-ei hatállyal megszünteti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. július 31. 

 
13.A Közgyűlés a Rákóczi Stadion edzőpályája részleges gyepszőnyegezésére illetve 

gyepregenerációjára a költségvetésben rendelkezésre álló 750 e Ft előirányzat felett 
további 9.250 e Ft keretösszeget biztosít a költségvetési hiány terhére. 

  
            Felelős:               Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:   Molnár György igazgató 
                                        Bajzik Imre igazgató 
            Határidő:             2009. július 31. 
 

14.A Közgyűlés a Városi Sportcsarnok részére 940 e Ft pótelőirányzatot biztosít a 
költségvetési hiány terhére 50 db judo szőnyeg beszerzésére. 

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

15.A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgármesteri Hivatal EN ISO 
9001:2008 nemzetközi szabvány felügyeleti auditok elvégzéséhez 2010. és 2011. 
évben bruttó 800 e Ft/év, az ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány felügyeleti 
auditok elvégzéséhez 2010. és 2011. évben bruttó 1.100 e Ft/év pénzügyi forrást 
biztosít. 

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

16.A Közgyűlés úgy határozott, hogy felterjesztéssel fordul a Kormányhoz annak 
érdekében, hogy az általános forgalmi adó kulcsának 5 %-os emelése miatt az 
önkormányzatoknál illetve intézményeiknél 2009. évben jelentkező többletköltségek 
ellentételezését az állam biztosítsa.  

 
            Felelős:               Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:   Molnár György igazgató 
            Határidő:            2009. június 20. 
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-----2. Előterjesztés az ÁFA-kulcs változása miatt az önkormányzat által megállapított 
díjak módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványyal szenvedélybetegek ellátása érdekében kötött 

feladat-ellátási szerződés módosításáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a hatósági árak 
többsége nettó módon került megállapításra, viszont vannak olyan árak, ahol az ÁFA-változás 
miatt dönteni kell a rendeletmódosításról. A Fecskeház okán készült egy kiegészítés, és 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az összevont napirendre azért kerül sor, mert van egy 
rendelet, melyet mindkét előterjesztéssel módosítanak. Javaslatokat a bizottságok támogatták.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő kérdezte, hogy az idei panel pályázatoknál az ÁFA fizetése illetve 
ÁFA elszámolása a korábbi évekhez képest hogyan fog változni és mi lesz az idei szabály? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy július elsejével változó ÁFA-
kulcs miatt változnak az általános forgalmi adó elszámolások is, ami mindenütt érinti a 
különböző beruházásokat. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csizi László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés szavazásánál 
tartózkodni fog, mert nem ért egyet az ÁFA ilyen mértékű megemelésével. Nem támogatta a 
tömegközlekedés árainak emelését, mert hamarosan az üzemanyagok  jövedéki adó 
tartalmának emelésére fog sor kerülni, ami meg fogja emelni a közlekedési díjakat. Jobban 
meg fogja érni személygépkocsival közlekedni. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy az ÁFA emelését 
költségvetési szempontból kezelni kell, nem értenek vele ők sem egyet.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 756   Száma: 09.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 32/2009.(VI.16.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló  többször módosított   13/2000.(III.17.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 757   Száma: 09.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a feladat-ellátási szerződésről szóló határozati javaslat elfogadásáról 
az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés:  
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114/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a jövőben az Indít 
Közalapítványa szenvedélybetegek közösségi ellátása helyett az alacsonyküszöbű 
szolgáltatást nyújtsa a csatolt szerződésben foglaltak szerint, és felhatalmazza a Polgármestert 
a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igazgató  
Határidő:  2009. június 30.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 758   Száma: 09.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletmódosítás 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 28 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 33/2009.(VI.16.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló – 
többször módosított  -, 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 759   Száma: 09.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló rendeletmódosítás 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 92.86 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.14 7.14 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 34/2009.(VI.16.) 
önkormányzati rendeletét a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint 
az iskolák és tanintézmények által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló – 
többször módosított  - 7/1991.(IV.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 759   Száma: 09.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló rendeletmódosítás 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 92.86 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.14 7.14 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 35/2009.(VI.16.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló – többször módosított  
- 25/1999.(X.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy kiegészítő előterjesztés 
készült, a rendeleteket egységesítették. Elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták 
és támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 760   Száma: 09.06.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 36/2009.(VI.12.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 760   Száma: 09.06.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
116/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005.(XII.14.) önkormányzati 

határozattal jóváhagyott Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását jóváhagyja az 
1-12. sorszámú TSZT mellékletének és a Településszerkezeti Terv műszaki leírását 
tartalmazó 2. sz. mellékletben írtaknak megfelelően. 

 
.     Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009 június 15. (közlésre) 

 
2.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Gyékényes- Kaposvár 

vasútvonal - belterületi határ - 073 hrsz.-ú út -  közigazgatási határ által határolt tömbben, 
a Kapos folyó völgyében az árvízvédelmi vésztározó és a vele összefüggő Kapos folyó 
mederszabályozása vonatkozásában   (Külterületi, K8, K9, K15 tervlap M 4 terv), a 
hatályos szabályozási  terv módosítását lehetővé teszi és az 5.számú mellékletben 
foglaltakkal a településfejlesztési koncepciót kiegészíti. 

 
      Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009 június 15. (közlésre) 

 
 

-----4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a rendelet 89. pontjában szereplő helyrajzi szám 
kiegészül egy új számmal és ezzel együtt kérte az előterjesztés megtárgyalását.  
 
 

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

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

 



2009.07.02. 14:47:50        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-06-11-I.doc        20. oldal, összesen: 109 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 761   Száma: 09.06.11/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 37/2009.(VI.12.) 
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló – többször 
módosított  - 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----5. Előterjesztés Juta Község egészségügyi alapellátásáról és az egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször módosított 65/2004.(XI.29.) 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és 
támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 762   Száma: 09.06.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 38/2009.(VI.16.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló  
többször módosított  65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 763   Száma: 09.06.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
117/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Juta Község Önkormányzata 
egészségügyi alapellátásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
többször módosított 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy hozzájárul Juta Község csatlakozásához a kaposvári 14. 
számú felnőtt háziorvosi körzetéhez.  
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő: 2009. június 30. 
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-----6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított – 

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

 
 

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte miért nem módosíthatták hamarabb a rendeletet, hogy 
ne származzon konfliktus abból, hogy a piac bérlőitől hány havi kauciót kérnek?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a Vásárcsarnok átvételével 
kapcsolatosan rengeteg teendő volt a zökkenőmentesen átadás-átvétel miatt. Sikerült, de 
előfordultak kisebb zökkenők. A kaució kérdése nem döntő kérdés, a sajtó 1 személy 
felvetése kapcsán foglalkozott az üggyel, rajta kívül a szerződéseket mindenki aláírta. Azért 
hozták be a kauciót, mert olyan szerződéses konstrukcióval szembesültek, amihez szabályozás 
szükséges. A kérdés az volt, hogy mi van akkor, ha egy rövid idejű, vagy határozatlan idejű és 
azonnal felmondható szerződéssel állnak szemben. Az önkormányzat eddig nem lakás célú 
helyiséggel, 5 éves időtartamra szerződött, és a biztosítékot is ehhez igazította. Mindenki 
megelégedésére megtalálták a megoldást és behozták a rendeletet. A Vásárcsarnokkal 
kapcsolatos egyéb kérdésekben konzultáltak az ott árusítókkal. Az ő kéréseiket, amit jogosnak 
véltek, beépítették a rendeletbe. Remélte, hogy a Vásárcsarnok üzemeltetéséhez ezek a 
rendelkezések nagyon jó alapul fognak szolgálni. Elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot 
és a rendeletmódosítást.  
 
 

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 765   Száma: 09.06.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 39/2009.(VI.12.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított  
- 34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 766   Száma: 09.06.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
118/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Laktanya u. 5. sz. alatti Piac- 
vásárcsarnok területén a 2009. évi minimális díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti díja:            1.571,-Ft/m2/hó 
- magántulajdonú felépítmények által elfoglalt terület földhasználati díja: 358,-Ft/m2/hó 
- asztalbérleti díj:                                                                                          1.072,-Ft/fm/hó 
- napi helypénz:                                                                                            119,-Ft/fm/hó 
- mérleghasználat súlyokkal:                                                                        119,-Ft/nap 
- üzlet előtti árusítás esetén fizetendő földterület bérleti díj:                       637,-Ft/m2/hó 
- WC használati díj:          ingyenes 
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A díjak az áfa összegét nem tartalmazzák.  

 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Piac-vásárcsarnokot 
gazdasági társasága útján fogja üzemeltetni oly módon, hogy az üzemeltető legalább a 
mindenkori amortizáció mértékének megfelelő nettó összegű bérleti díjat fizet az 
önkormányzat részére. Az erre vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés szeptemberi ülésén 
megtárgyalja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2009. szeptember 24. 
 
 
 

-----7. Előterjesztés a zenés szórakozóhelyek létesítéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy egy nagyobb, 
átfogó rendelet előkészítésén dolgoznak, amiben szabályozni akarják a belvárossal 
kapcsolatos panaszok kezelésének módját. Az előterjesztést megtárgyalták különböző 
érdekképviseleti szervek, az ifjúsági érdekképviseletek részéről az egyetem, a diák 
önkormányzatok, rendőrkapitányság, Iparkamara. Elmondta, hogy mindenki egyetértett a 
tervezettel, hogy kell éjszakai zenés szórakozóhely a belvárosban a fiatalok érdekében. Az 
előterjesztést a fiatalok egyetértésével hozták be és kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják 
el a rendeletet.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, ha az előterjesztés az előkészítő fázis része és elfogadják, 
akkor valamennyi jelenleg működő zenei szórakozóhely bezárása elvileg lehetővé válik. Hol 
fognak szórakozóhelyek a városban működni? Hiszen a belvárosok kiürülése egy klasszikus 
probléma jelenleg. Megkérdezte, hogy a város vezetőinek milyen a víziója, mit képzelnek el, 
hova fog fejlődni a város, milyen továbblépési lehetőségeket látnak? 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő megkérdezte, hogy módosulhatnak-e a körzethatárok, ha 
behozzák az egységes előterjesztést? Az Irányi Dániel utca mindkét oldalára vonatkozik a 
jogszabály? 
 
Zsoldos Róbert képviselő megkérdezte, hogy mi indokolta a gyors tárgyalást, ha  később egy 
másik előterjesztés részletesebben fogja tárgyalni? Lehet-e valamilyen összefüggés abban, 
hogy az előterjesztést a folyamatban lévő ügyekben is kell-e alkalmazni? Nem értette az 
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előterjesztésben szereplő másik kitételt sem, hogy az érintett területen zenés szórakozóhely 
nem működik. A Noszlopy utcában tudtával működik egy diszkó, akkor ez nem zenés 
szórakozóhelyként működik vagy folyamatban van esetleg a működési engedély megadása? 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a rendelet június 12-ével lépne hatályba és a már 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Vagyis van folyamatban lévő ügy? Ha igen, 
akkor véleménye szerint meg kellene ismerniük. Ha nagyobb rendelet csomag keretén belül 
kívánják ezt szabályozni, akkor miért nem lehetett ezt akkor behozni? Miért volt ennyire 
sürgős?  
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy mikorra várható a komplex rendelettervezet 
elkészítése?  
 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy a belvárosban marad-e zenés szórakozóhely?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a 
rendelet szabályozása lehetővé tegye a szórakozóhelyek működését. A Noszlopy utca 
átépítésével a Szivárvány mozi megújul, 6 db értékes szobrot helyeznek ki, emiatt nem 
támogatta az ottani diszkó működését. Jelenleg is van elutasítási szakban ezzel kapcsolatos 
eljárás. A 4 éves gazdaságfejlesztési koncepcióban, turizmus, marketing koncepcióban, 
turisztikai koncepcióban, vagyongazdálkodási koncepcióban látható a város víziója. Jurmann 
Béla tanácsnok kérdésére elmondta, hogy nagyon kényes kérdésről van szó, amit akkor 
fognak behozni, ha a közös előkészítés kapcsán közös lesz a szándék, akarat, mert a lakótelepi 
problémákat is kezelniük kell. Türelmet kért, nem tudott pontos időpontot mondani, mihelyt 
készen lesz, behozzák a város egész területére vonatkozóan.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mi az a konkrét folyamatban lévő ügy, amire 
hivatkozik az előterjesztés?  
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Zsoldos Róbert képviselő véleménye szerint megfér együtt a fiatalok kulturált szórakozása 
és a lakók nyugalma. Nem hiszi, hogy azáltal, hogy megszüntetik ebben a körzetben a zenés 
szórakozóhely működtetését, meg tudják akadályozni a fiatalok randalírozását. Lát rá más 
lehetőségeket is. A fiatalok szempontjából a város az elmúlt 10 évben szórakoztatási 
centrummá vált. Úgy érezte, hogy a rendelet szabályozásával a diszkó megszüntetését és 
működési engedélyének bevonását célozták meg. Csodálkozott azon, hogy a diák 
önkormányzat támogatta az előterjesztést. Szerette volna meghallgatni a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsági ülésen a diák önkormányzat véleményét.  
 
Pintér Lóránd képviselő nem kapott választ, hogy a rendelet nyomán bezárásra kerülnek-e a 
jelenlegi zenés szórakozóhelyek? Véleménye szerint egy megyei jogú városnak a városias 
funkcióit nem szabad mindenhol megtiltani. Milyen funkciót szán a vezetés a városnak? 
Változatlanul megkérdezte, hogy milyen víziói vannak a városiasodás tekintetében a 
városvezetésnek?  
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő jelezte, hogy nem kapott választ a kérdéseire.  
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Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy Magyarországon és a kelet-európai 
országokban is nehézséget okoz az, hogy a városiasodási folyamatok egészen másképp 
néznek ki, mint a fejlettebb piac gazdaságú nyugat-európai országokban. A város nem csak 
munkahelyi övezet és szórakoztató negyed célt szolgálja, hanem laknak is benne, és ezekkel a 
problémákkal együtt kellene megoldásokat találni. Véleménye szerint jogosak azok a 
félelmek és észrevételek, akik azért aggódnak, hogy a belváros pezsgő életű lehessen. 
Javasolta az előterjesztőnek, hogy próbálja keresni annak a lehetőségét, hogyan tudják 
bővíteni az ilyen típusú szórakozási lehetőségeket a belvárosban.    
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, hogy 2002-2006 között a Közgyűlés már elővette ezt a 
témát, és a probléma megoldására való kísérlet már 4 éve tart. Szeretné felgyorsítatni az 
ebben való döntés meghozatalát, mert a lakók türelme is véges.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a belvárosban lesznek éjszakai bárok. Hajnali 
kettőkor is lesznek nyitva éjszakai szórakozóhelyek. Azért van a belváros, azért alakítják át a 
Noszlopy Gáspár utcát, viszont szabályozott körülmények lesznek. A lakótelepeken minden 
kocsma 10 órakor be lesz zárva.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a folyamatban lévő eljárás, a Szivárvány 
melletti épület. Hangsúlyozta, hogy nem fognak bezárni egy szórakozóhelyet sem. Ez egy 
szakmai elnevezés, amivel be kell jegyezni a cégeket, vannak a melegkonyhás egységek, 
amelyek ugyanúgy 6 óráig nyitva lehetnek és zenét szolgáltathatnak. Törekednek arra is, hogy 
legyen zenés szolgáltatás akár hajnali nyitva tartással. Elmondta, hogy ahol utcát jelölnek ott 
az utca mindkét oldala érendő alatta. Azért fejlesztenek és építenek, hogy kulturált keretek 
között még több lehetőségük legyen a fiataloknak. Ehhez kívánják a lehetőséget megteremteni 
az értékek védelmének megóvásával, ami egy kényes pont.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 764   Száma: 09.06.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 64.29 64.29 
Nem 3 10.71 10.71 
Tartózkodik 7 25.00 25.00 
Szavazott 28 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 40/2009.(VI.11.) 
önkormányzati rendeletét a zenés szórakozóhelyek létesítéséről, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----8. Előterjesztés a 2009/2010. évi tanév előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Paksi Lajos képviselő támogatta az előterjesztést, azonban hozzátette, hogy nem támogat 
minden határozati javaslatot, mert az oktatásból több mint 20 pedagógus, vagy oktatást segítő 
személy fog kikerülni, ez leépítést is jelent, de egy szükségszerű leépítést, ami elkerülhetetlen. 
Intézményi igények alapján a határozati javaslatok plusz juttatást jelentenek. Azt gondolta, 
hogy a következő tanév az előterjesztés alapján előkészíthető és rendben el is fog indulni. 
Hozzátette, az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság ülésen az új központi iskola 
jelentőségeiről is szóltak arról, hogy milyen lehetőségeket lehet kiaknázni az új iskolarendszer 
kapcsán, ami az iskolai együttműködésről, a gyerekek kaposvári szemléletének 
megerősítéséről, az iskolák közötti sport, kulturális kapcsolatok fellendítéséről szól és ez lehet 
majd az iskolai erőszak csökkentésének nem nevesített, de igazából leghatékonyabb 
ellenszere.  
 
Svajda József képviselő elmondta, hogy megszavazza az előterjesztést, mert biztosítva látja a 
tanév nyugodt indulását. A nyelv esetében ki kell hátrálni a francia nyelvből, az igény 
eltolódott munkaerőpiac hatására az angol iránt. Érdemesnek tartotta arról beszélni, hogy 
milyen egyéb nyelvek léphetnek például azoknak a nyelveknek a helyébe, amelyek a kereslet 
következtében visszaszorulnak például spanyol, orosz, és milyen nyelvi képzéssel lehet a 
helyére lépni a következő időszakban. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 767   Száma: 09.06.11/8/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:44  
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 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
119/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közoktatási törvény 102 

§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján szükség szerint 
hozzájárul a osztály és csoportlétszámok 20 %-kal történő túllépéséhez, illetve  
kérelemmel fordul az Oktatási Hivatalhoz, hogy a 2009/2010-as tanévre hatáskörének 
figyelembevételével engedélyezze, hogy valamennyi óvodai csoport, iskolai évfolyam, 
elméleti és gyakorlati képző évfolyam, csoport, alapfokú művészetoktatási évfolyam, 
csoport és kollégiumi csoport esetében élhessünk a létszámkeret 20 illetve további 10 %-
os túllépésének lehetőségével.  

 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató                          
   Határidő:            2009. október 01.  

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 48/2009.(III.24.) önkormányzati határozat 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. július 1-i hatállyal az óvodahálózat 
átszervezése miatt a Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Petőfi Sándor Központi 
Óvodában, a Rét Utcai Központi Óvodában, a Tar Csatár Központi Óvodában, a Festetics 
Karolina Központi Óvodában és a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodában 
intézményenként1óvodapedagógusi státuszt megszüntet. 

 
   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 Bajcsy-Zsilinszky Utcai 

Központi Óvoda engedélyezett létszámát  2009. július 1-i hatállyal  1 fő udvaros, 1 fő 
adminisztratív  és 1 fő takarítói státusz elvonásával csökkenti, melynek költségvetési 
vonzata: 2009. évben 1 931 e Ft, 2010. évben 2 704 e Ft. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  

Molnár György igazgató                         
 Határidő:           2009. július 01.  
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4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es nevelési évre az óvodák 

nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg. 
 

 

Intézmény 

Reggeli nyitás 
időpontja 

Délutáni zárás 
időpontja 

Napi 
nyitvatartási 

idő  
(órában) 

Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

1. 

Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

2. 

Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 3. 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

4. 

 Sörház Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

5. 

Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 

 Szántó Utcai Tagóvoda 
7,00 

17,00 10,00 
6. 

Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 
 
 

   Felelős:              Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:  Stickel Péter igazgató                        
   Határidő:            2009. szeptember 01.  

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben, 

a Kinizsi Ltp. Tagiskolában 1 osztályt zárol és ezzel együtt 1 álláshelyet elvon, melynek 
költségvetési vonzata 2009. évben 1 017 e Ft, 2010. évben 1 423 e Ft megtakarítás. 

                               
                               Felelős:              Szita Károly polgármester 
                              Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                   Molnár György igazgató 
                                                         Medgyesi Irén igazgató 
                        Határidő:            2009. június 30. 
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6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben, 
a Bartók Béla Tagiskolában 4 osztályt zárol és ezzel együtt, 9 álláshelyet elvon, melynek 
költségvetési vonzata 2009. évben 10 554 e Ft, 2010. évben 14 776 e Ft megtakarítás, 

      valamint  
      elvon 17 órát (gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 7, a rendszergazda feladatok 5, és a 

könyvtárosi feladatok 5 óra), melynek költségvetési vonzata   2009. évben 314 e Ft, 2010. 
évben 1 098 e Ft megtakarítás. 

 
                                Felelős:              Szita Károly polgármester 
                               Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                    Molnár György igazgató 
                                                         Jakó Zoltán igazgató      
                          Határidő:          2009. június 30. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

a Toponári Tagiskolában egy napközis csoportot zárol, és ezzel együtt 1 álláshelyet elvon, 
melynek költségvetési   vonzata 2009. évben 1 091 Ft, 2010. évben 1 528 Ft megtakarítás. 

 
                                Felelős:              Szita Károly polgármester 
                               Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                    Molnár György igazgató 
                                                          Kromjákné Hilt Angéla igazgató 
                                 Határidő:          2009. június 30. zárolás, létszámcsökkentés 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben a 

Bartók Béla Tagiskolában két napközis csoportot zárol, két pedagógus álláshely 
megszűntetésével, és egy tanulószobát zárol 15 óra elvonásával, melynek költségvetési 
vonzata 2009. évben 2 464 e Ft, 2010. évben 4 032 e Ft megtakarítás; 

 
 
 
                               Felelős:              Szita Károly polgármester 
                              Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                   Molnár György igazgató 
                                                         Jakó Zoltán igazgató 
                           Határidő:         2009. június 30.  
                                         
 
 9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

a Kinizsi Ltp-i Tagiskolában engedélyezi plusz egy tanulószoba indítását 15 órával 
melynek költségvetési vonzata 2009. évben 275 e Ft, 2010. évben 961 e Ft 
többletköltséget jelent. 

 
                                 Felelős:              Szita Károly polgármester 
                                   Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                        Molnár György igazgató 
                                                              Medgyesi Irén 
                             Határidő:            2009. szeptember 1. tanulószoba indítás 
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 10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 
a Kinizsi Ltp-i Tagiskolában egy napközis csoportot zárol, melynek költségvetési vonzata 
2009. évben 1 017 e Ft, 2010. évben 1 423 e Ft többletköltséget jelent. 

 
                                 Felelős:              Szita Károly polgármester 
                                   Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                        Molnár György igazgató 
                                                              Medgyesi Irén 
                             Határidő:            2009. június 30. zárolás 
 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévre, 

terápiás foglalkozásokra a Toponári Tagiskolának 10 órát biztosít, melynek költségvetési 
vonzata   2009. évben 215 e Ft, 2010. évben 751 e Ft többletkiadás. 

 
                                Felelős:              Szita Károly polgármester 
                               Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                    Molnár György igazgató 
                                                          Kromjákné Hilt Angéla igazgató 
                               Határidő:   2009. szeptember 1. 
 
12. ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévre, 

terápiás foglalkozásokra a Kinizsi Ltp-i Tagiskolának 10 órát biztosít, melynek 
költségvetési vonzata   2009. évben 192 e Ft, 2010. évben 672 e Ft többletkiadás. 

 
                                Felelős:              Szita Károly polgármester 
                               Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                    Molnár György igazgató 
                                                          Medgyesi Irén 
                          Határidő:  2009. szeptember 1. 
  
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

a Pécsi Úti Tagiskolának a „Nyelvoktató kisebbségi oktatás”-ra további heti két nyelvórát 
biztosít, melynek költségvetési vonzata   2009. évben 38 e Ft, 2010. évben 133 e Ft 
többletkiadás. 

 
                              Felelős:              Szita Károly polgármester 
                             Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                                  Molnár György igazgató 
                                                        Horváth Edit iskolaigazgató 
                             Határidő:           2009. szeptember 1.  
 
14/a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es 

tanévtől a Zrínyi Ilona Tagiskolának, a két tanítási nyelvű első osztályban a nyelvpótlékot, 
az angolnyelv bontására további heti 10 órát, valamint az angol nyelvi lektor számára heti  
4 órát biztosít,  melynek költségvetési vonzata  2009. évben 489 e Ft, 2010. évben 1 320 e 
Ft többletkiadás. 

 
 b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy engedélyezi a 2009/2010-

es tanévtől a Zrínyi Ilona Tagiskolában, a két tanítási nyelvű első osztályban az 
iskolaotthonos (egész napos) képzést, ezzel együtt egy napközis csoporttal kevesebb 
indul. 

 



2009.07.02. 14:47:50        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-06-11-I.doc        32. oldal, összesen: 109 

 

                            Felelős:              Szita Károly polgármester 
                           Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                                 Molnár György igazgató 
                                                       Puska Zoltán iskolaigazgató 
                           Határidő:          2009. szeptember 1.  
   
15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2009/2010-es tanévtől a 

Kisfaludy Tagiskolában egy új álláshely létesítését a túlóra terhére, amelynek 
költségvetési vonzata 2009. évben 734 e Ft, 2010. évben 234 e Ft többletköltséget jelent. 

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

 
 16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2009/2010-es tanévtől II. 

Rákóczi F. Tagiskolában egy új álláshely létesítését a túlóra terhére, amelynek 
költségvetési vonzata 2009. évben 703 e Ft, 2010. évben 124 e Ft többletköltséget jelent. 

                                                                                                   
                        Felelős:              Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                            Molnár György igazgató 
                                                  Kulcsárné Galetics Ibolya igazgató 
                        Határidő:           2009. június 30. 
 
17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2009/2010-es tanévtől a Pécsi 

Úti Tagiskolában egy új álláshely, fejlesztő pedagógus státusz létesítését, amelynek 
költségvetési vonzata 2009. évben 1 112 e Ft, 2010. évben 1 557 e Ft többletkiadást 
jelent. 

                                                                                               
                        Felelős:             Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                            Molnár György igazgató 
                                                  Horváth Edit igazgató 
                        Határidő:           2009. június 30.  
 
18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévre, 

Gárdonyi Géza Tagiskolában 5-5 órát biztosít felzárkóztatásra és fejlesztésre, melynek 
költségvetési vonzata   2009. évben 192 e Ft, 2010. évben 672 e Ft többletkiadás. 

 
                        Felelős:             Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                            Molnár György igazgató 
                                                  Jakó Zoltán igazgató 
                        Határidő:           2009. szeptember 1.  
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19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévre, 
Kinizsi Ltp-i Tagiskolában 2-2 órát biztosít angolnyelv bontására, melynek költségvetési 
vonzata   2009. évben 77 e Ft, 2010. évben 269 e Ft többletkiadás. 

 
                        Felelős:              Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                            Molnár György igazgató 
                                                  Medgyesi Irén igazgató 
                       Határidő:            2009. szeptember 1.  
 
20.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2009/2010-es tanévben a Bárczi 

Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani 
Központ-ban  három új álláshely létesítését határozott időtartalomra, amelynek költségei 
nem  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik, hanem megállapodás szerint 
a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulást: 2009. évben 1 719 e Ft, 2010. évben 5 156 e 
Ft többletkiadás. 

                                         
                        Felelős:              Szita Károly polgármester 
                       Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
                                            Molnár György igazgató 
                                                  Dr.Benczéné Csorba Margit iskolaigazgató 
                        Határidő: 2009. szeptember 1.  
 
21.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi státuszváltoztatásokat hagyja jóvá 

június 30-i hatállyal a tanévkezdéssel és intézményi átszervezésekkel kapcsolatos 
intézkedések eredményeképpen: 

 
 

Intézmények Engedélyezett létszám Végleges létszám 
változás 

Új módosított létszám 

Gárdonyi 85,5 -11 74,5 

Berzsenyi 45,5  45,5 

Kisfaludy 47,875 1 48,875 

Honvéd 43,5  43,5 

Kinizsi 55,5 -2 53,5 

II.Rákóczi 41,8 1 42,8 

Toponári 39,75 -2 37,75 

Toldi 67  67 

Kodály 63  63 

Pécsi 28 1 29 

Zrínyi 43,15  43,15 

Bárczi 148,25 3 

 

153,25 

ÖSSZ 708,825 -9 699,825 
 

 - A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években  is biztosítani tudja. 
- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési   
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
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- A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
                                 Felelős:              Szita Károly polgármester 
                                Közreműködik: Molnár György igazgató 
                           Határidő:           2009. szeptember 28.  
 
22.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 
− Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
− Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
− Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
− Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola (nem Pénzügyminisztériumi 

képzések) 
− Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
− Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola (szakmai óratervek) 
− Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 
pedagógiai programjának helyi tanterveit kiegészítő szakmai programjait jóváhagyja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2009. június 30.. 
 
23.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában a nappali tagozatos osztályok 
számát felmenő rendszerben 1 osztállyal megemeli így az osztályok száma 28. Az 
osztályszám bővítéshez 1 fő pedagógus álláshelyet biztosít. 

       Ennek költségvonzata a 2009-es évre: 691 eFt;2010-es szintre hozás 2 072 eFt  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Keczeli László igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 1. 
 
24.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola a nappali tagozatos osztályok 
számát felmenő rendszerben 1 osztállyal csökkenti így az osztályok száma 10. Az 
osztályszám csökkentés 2 fő pedagógus álláshely elvonással és 6,5 túlóra biztosításával jár 
együtt.  

      Ennek költségvonzata a 2009-es évre: -2 252 eFt; 2010-es szintre hozás –4 019 eFt. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Veiger Katalin igazgató 
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 Határidő:  2009. június 30. 
 
25.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium osztályszám 
csökkenése miatt 3 fő pedagógus álláshelyet elvon. 

       Ennek költségvonzata a 2009-es évre: -2 072 eFt; 2010-es szintre hozás –6 214 eFt. 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 1. 
 
26.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanévben 

a Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola a nappali tagozatos osztályok számát 
felmenő rendszerben 2 osztállyal csökkenti így az osztályok száma 28. Az osztályszám 
csökkentés 1 fő pedagógus és 1 fő francia nyelvi lektor álláshely, valamint 22 túlóra 
elvonással jár együtt. 

      Ennek költségvonzata a 2009-es évre: -2 144 eFt; 2010-es szintre hozás –3 002 eFt  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Gulyás Mihály igazgató 
 Határidő:  2009. június 30. 
 
27.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az SNI-s tanulók 

középiskolai felzárkóztató foglalkozásainak megszervezését az iskolák a kiegészítő 
normatíva terhére (abban maximálva) végezzék el. A foglalkozásokat a Bárczi Gusztáv 
Módszertani Központtal egyeztetett (szakmailag alkalmas) óraadó gyógypedagógusokkal 
kell ellátni. A Közgyűlés megbízza az Oktatási Igazgatóságot, hogy az így felmerülő 
túlóraigényt a létszám adatok alapján 2009/2010-es tanév elején felmérje (szakértői 
véleményeket be kell gyűjteni, esetenként meg kell újítani). Az ebből adódó költségvetési 
többletigényt a szeptemberi Közgyűlés elé terjesztjük. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2009. szeptember 24. 
 
 
28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „Nevelési – 
oktatási intézmények szakmai vizsgálatáról” szóló tájékoztatót. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:           2008.szeptember 1. 
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-----9. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő bejelentette, hogy érintettségére hivatkozva nem kíván 
szavazni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 768   Száma: 09.06.11/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Gyenesei Istvánné képviselő érintettségének elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
120/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az olimpiai részvételi esélyes kaposvári sportolók 
támogatásáról szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán dr. Gyenesei Istvánné képviselő 
érintettségét tudomásul vette. 
 
 
 

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

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

#: 769   Száma: 09.06.11/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
121/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az olimpiai részvételi esélyes 
kaposvári sportolók támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Olimpia 
előtti eligazolás esetén visszafizetési kötelezettség terhe mellett, háromoldalú megállapodás 
alapján, az Építők AC részére Gyenesei Leila öttusázó olimpiai felkészüléséhez 525.000 Ft-
ot, a Lovasakadémia Sportklub részére Egyed László lovastusa versenyző olimpiai 
felkészüléséhez a 200.000 Ft-ot, az Alpok-Adria SE Kaposvár részére Csima Réka alpesi síző 
Téli Olimpiai felkészüléséhez 300.000 Ft-ot, a Kaposvári Vízügyi Sport Club részére Sáfrán 
Mihály kenu versenyző olimpiai felkészüléséhez 475.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi 
költségvetésben az olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatására elkülönített 1.500.000 
Ft terhére.  
 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                          Molnár György igazgató 
Határidő:    2009. szeptember 30. 
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-----10. Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakkközépiskola és a Delfi 
Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány között létesítendő bérleti jogviszony és 

fenntartói jóváhagyás ügyében 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 770   Száma: 09.06.11/10/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
122/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Noszlopy Gáspár Közgazdasági 

Szakközépiskola fenntartójaként hozzájárul, hogy az intézményben a Delfi Koronája 
Oktatási és Kulturális Alapítvány érettségire felkészítő felnőttoktatást folytasson.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2009. július 30.  
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Noszlopy Gáspár Közgazdasági 
Szakközépiskola és a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány között létrejövő bérleti 
szerződés megkötéséhez – a 3.sz. mellékletben foglalt tervezettel mindenben megegyezően - 
hozzájárul. 
 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2009. július 30. (értesítés hozzájárulásról) 
 
 
 

-----11. Előterjesztés Kaposvár MJV Önkormányzat közvilágítási hálózata és néhány 
intézménye esetében a világítási villamos energia felhasználás optimalizálásáról és az 

ebből eredő megtakarításról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 771   Száma: 09.06.11/11/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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123/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat közvilágítási 
hálózat és néhány intézménye világítási villamos energia felhasználás optimalizálásáról és az 
ebből eredő megtakarításról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén 

lévő teljes közvilágítási hálózatán kiépítteti a közvilágítást szabályozó feszültségszabályzó 
rendszert. 
A beruházás fedezetére bruttó 170.000 eFt-ot biztosít. 

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

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 
 Berzsenyi Dániel Általános Iskolában, 
 Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában és a 
 Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban kísérletképpen kiépítteti a világítási 

költségeket megtakarító rendszereket. 

A beruházás fedezetére bruttó 27.155 eFt-ot biztosít.  

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

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közvilágítási hálózat és három 

önkormányzati intézmény világítási villamos energia felhasználását célzó beruházások 
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy az eljárásra a 
beruházás kapcsán benyújtandó támogatási pályázatra figyelemmel kerüljön sor. 

 
     Felelős: Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
                         Dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens 
     Határidő: 2009. augusztus 31.  
 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2009-5.3.0. pályázati 

konstrukció keretében a világítási villamos energia felhasználás csökkentését célzó 
eszközök telepítését célzó 197.155 e Ft összegű beruházás megvalósításához támogatás 
elnyerése érdekében. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
Határidő: 2009. június 30. 
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5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a világítási villamos energia felhasználás 
optimalizálását célzó program megvalósításához 187.297 eFt összegű hitelkeretet vesz 
igénybe az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Általános Beruházási 
Célok hitelcélra 20 éves futamidővel, azon belül 3 év türelmi idővel. A Közgyűlés 
kötelezettséget vállal a hitel felvételéhez szükséges 5 % saját erő biztosítására. A hitelkeret 
tényleges igénybevételére a beruházás megvalósítása kapcsán benyújtandó támogatási 
pályázat eredménye függvényében kerül sor.  
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 megindítására. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
  Dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens  
Határidő: 2009. június 30. (közbeszerzési eljárás megindítása) 

 
 
 
 
-----12. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, a kormánypárti képviselők 
már 2 hónappal ezelőtt sajtónyilvánosság előtt hozták tudomásukra, hogy segítenek, viszont 
egyetlen egy iparosított technológiával kapcsolatos pályázatot sem bírált el a Kormány 2008. 
szeptember 28-a óta.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy mekkora lakásszámot érint az 5 pályázat és 
milyen műszaki tartalommal bír?  
 
Pintér Lóránd képviselő még egyszer feltette a kérdést a jegyző úrnak, hogy a 
lakóközösségeket az ÁFA viselés szabályainak változása milyen módon érinti? 
 
 
Szita Károly polgármester megkérte Bajzik Imre igazgatót, hogy a szünetben tájékoztassa 
Jurmann Béla tanácsnok urat.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az ÁFA-val kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy 
akinek ezzel kapcsolatosan problémája van nyugodtan jelentkezzen, nyilvánvaló,  hogy nekik 
az ÁFÁ-val kapcsolatban leírási lehetőségük van, de érdeklődjenek a kollégáknál, akik 
felvilágosítást adnak. 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 772   Száma: 09.06.11/12/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
124/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Polgármester ÖKO 
programmal kapcsolatos intézkedéseit. 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kinizsi lakótelep 36. 

szám alatti, 5381/24 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását 
célzó felújítását, korszerűsítését és a 470.120,- Ft teljes felújítási költséghez,- ebből 
412.120,- Ft az elismerhető - amennyiben a Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 206.060,- Ft állami támogatást, úgy 61.818,-Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a hiány terhére a lakóközösség által vállalt 
202.242,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. július 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 17-19. szám 

alatti, 5637/45 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 1.790.160,- Ft teljes felújítási költséghez,- ebből 
1.705.160,- Ft az elismerhető – amennyiben a Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 852.580,- Ft állami támogatást, úgy 255.774,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a hiány terhére a lakóközösség által 
vállalt 681.806,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. július 31. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Nemzetőr sor 9. szám 

alatti, 4330/15 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 2.126.296,- Ft teljes felújítási költséghez,- ebből 
2.076.296,- Ft az elismerhető – amennyiben a Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 924.000,- Ft állami támogatást, úgy 276.000,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a hiány terhére a lakóközösség által 
vállalt 926.296,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. július 31. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Béke utca 63-65. szám 
alatti, 5637/101 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 3.609.026,- Ft teljes felújítási költséghez,- ebből 
3.609.026,- Ft az elismerhető – amennyiben a Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 1.804.513,- Ft állami támogatást, úgy 541.354,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a hiány terhére a lakóközösség által 
vállalt 1.263.159,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. július 31. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Kinizsi lakótelep  

20-22. szám alatti, 5381/29 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújítását, korszerűsítését és a 4.431.391,- Ft teljes felújítási 
költséghez,- ebből 4.431.391,- Ft az elismerhető – amennyiben a Önkormányzati 
Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja el és megítéli a 2.215.695,-Ft állami 
támogatást, úgy– 664.708,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a hiány 
terhére a lakóközösség által vállalt 1.550.988,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. július 31. 
 

6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester által az ÖKO Program 
keretében 5 db pályázat vonatkozásában a 73/2008. (IV. 24.) számú önkormányzati 
határozat alapján átruházott hatáskörben hozott támogatási döntéseket utólagosan 
jóváhagyta. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. július 31. 

 
 
 

-----13. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ által működtetett sántosi idősek 
klubja szociális gondozói álláshelyének megszüntetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 773   Száma: 09.06.11/13/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
125/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Szociális Gondozási Központ által működtetett 
sántosi idősek klubjában meglevő 1 szociális gondozó álláshelyet 2009. június 30. napjával 
megszünteti. 

A megszüntetéssel járó megtakarítás 2009. évre 1.134.000 Ft bér és 362.880 Ft munkaadót 
terhelő járulék, azaz mindösszesen 1.496.880 Ft. 
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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 foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

 

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

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Vörös Gyula igazgató  
                            Molnár György igazgató   
   Szociális Gondozási Központ vezetője 
Határidő:  2009. június 30. 

2009. október 15. (létszámcsökkentési pályázat, vagy Prémiumévek 
Program igénylés benyújtása) 

 
 
 

-----14. Előterjesztés a Baptista Szeretetszolgálattal kötendő, EU Élelmiszersegély 
Programban való részvétel együttműködési megállapodásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta az előterjesztés arról szól, hogy a Baptista 
Szeretetszolgálattal együttműködést kötnének, így általuk Európai Uniós élelmiszersegély 
csomaghoz jutnak.  

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 774   Száma: 09.06.11/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
126/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvánnyal kötendő EU Élelmiszersegély Programban való részvételről 
2009. évre  szóló együttműködési megállapodást. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
   Szabó János intézményvezető 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
 
 
 
 

-----15. Előterjesztés a Kaposvári Rendőrkapitánysággal és a Kaposvári Kistérségi 
Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Csizi László képviselő támogatta az előterjesztést, mert a megállapodás a közbiztonság 
erősítését szolgálja, remélte, hogy gyakorlati haszna is lesz. Az előterjesztés felsorolja a város 
részeit ahol problémás a közbiztonság, de véleménye szerint a város más területein is szükség 
lenne a közbiztonság megerősítésére.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 775   Száma: 09.06.11/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
127/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Rendőrkapitánysággal és a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
  
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 

-----16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil 
Koncepciójának elfogadásáról 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester----- 
 

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

 
 
Oláh Lajosné alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a város négyéves 
várospolitikai programja mindenhol kiemeli a civil szervezetekkel való együttműködés 
fontosságát. A több mint 200 civil szervezetnek lehetőséget biztosítottak a koncepció 
megismerésére egyeztető fórumokon, és igyekeztek a véleményüket, javaslataikat beépíteni a 
koncepcióba. Elmondta, hogy a szervezetek és az érintett bizottságok elfogadásra javasolták 
az előterjesztést.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy az alpolgármester asszony véleménye szerint mi 
az innovatív elem a civil koncepcióban?  
 
Oláh Lajosné alpolgármester elmondta, hogy minden olyan innovatív elem, ami a 
megújulást, az új lehetőségeket biztosítja a civil szervezetek részérre.  
 

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

 
Szita Károly polgármester megköszönte alpolgármester asszony és a kollégák munkáját, 
akik egy egységes rendszert alakítottak ki az egyesületekkel, civil szervezetekkel való 
kapcsolattartásban, ahol a személyes kapcsolatokon túlmenően az interneten keresztüli 
információ átadás és átvétel is sok pozitív visszajelzéssel működik.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 776   Száma: 09.06.11/16/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
128/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepcióját. 

 
Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felülvizsgálja a Városi 

Érdekegyeztető Fórumon résztvevő civil szervezetek körét, a részvétel módját, 
valamint az ÉF szervezeti és működési rendjét. 
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Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Szlavicsek-Hegedüs Judit civil referens 
Határidő:  2010. december 31. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a civil szervezetek 

javaslatainak megfelelően bővíti a város honlapján található Civil Oldal által nyújtott 
szolgáltatások körét és fejleszti az önkormányzati-civil kapcsolattartás rendszerét. 

 
Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Szlavicsek-Hegedüs Judit civil referens 
Határidő:  2010. február 28. 

 
 
 
-----17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vagyongazdálkodási koncepciójáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 777   Száma: 09.06.11/17/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés 
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129/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város vagyongazdálkodási 
koncepcióját megtárgyalta és elfogadta.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                     azonnal 
 
 
 
 

-----18. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesíthető kedvezmények 

megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 778   Száma: 09.06.11/18/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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130/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények jövőbeni hasznosítása 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2009. évre az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 

Díjövezet 
I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év 
„A
” 

bár, mulató 81.824 65.668 54.492 32.626 

„B
” 

Vendéglátó ipari, pénzintézeti és pénzügyi 
tevékenység céljára 

54.492 43.676 32.661 27.161 

„C
” 

üzlet, iroda 
- Galéria (2,5 m belmagasság alatt) 
- Üzlethez kapcsolódó pince 
- Udvari belsőben elhelyezkedő üzlet,  
-Alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 
vegyesbolt 

27.161 
10.817 

5.409 
21.729 
24.445 

22.004 
5.501 
2.750 

17.603 
19.804 

16.490 
2.577 
1.289 

13.192 
14.841 

10.817 
2.232 
1.116 
8.654 
9.735 

„D
” 

műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

16.490 10.817 5.501 2.577 

„E
” 

raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 10.817 5.501 2.577 2.232 

Földterületek 
Ft/m

2
/év 

„F” beépített telekingatlan és felépítmény által elfoglalt 
földterület 

934 863 777 715 

„G
” 

beépítetlen terület 14 14 12 6 

„H
” 

szántó művelésű ingatlanok  1,50,- (haszonbérleti díj) 

„I” rét művelésű ingatlanok 1,50,- (haszonbérleti díj) 
„J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, gyümölcsös 

stb.) 
2,50,- (haszonbérleti díj) 

Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1074,- 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 3.607,- 
Tornaszoba ás RSG csarnok balett terme   796,- 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 1.975,- 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 4.156,- 
Műfüves sportpálya (világítás nélkül) 12.732,- 
Műfüves sportpálya (világítással) 21.220,- 
Aula 4.156,- 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 406,- 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 691,- 
Étterem és kiszolgáló helyiségei  55.431,-Ft + rezsi/alkalom 
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A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az 
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanai – elhelyezkedésük szerint –az alábbi díjövezetekbe kerülnek 
besorolásra: 

I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. 
Övezet A. pontja)  

II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. 
és C. pontja) 

III. díjövezet: családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 
Övezete)  

IV. díjövezet: lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 
pontja) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés 
alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 
Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2009. augusztus 1. 
 
 
 

-----19. Előterjesztés a Kaposfüreden lévő 15182/95 hrsz-ú ingatlan térítésmentes 
átadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bizottságok által javasolt módosítást 
támogatták.  
 

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

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

#: 779   Száma: 09.06.11/19/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
131/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposfüreden lévő 
15182/67  hrsz-ú 5032 m2 nagyságú ingatlant a 19/2006.(II. 23.) önkormányzati határozat 4. 
pontja értelmében térítésmentesen a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 
tulajdonába adja. 

  

Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009. június 30. 
 

2., Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 15182/95 hrsz-ú 1304 
m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a jelenleg húzódó kerítés vonaláig 
terjedő területrészt térítésmentesen a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület 
tulajdonába adja szociális intézmény bővítése céljára. 

A szükséges telekalakítás és annak valamennyi költsége az Egyesületet terheli. 

Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009. december 31. 
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-----20. Előterjesztés ingatlanok Garanciaalapba történő bevonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 780   Száma: 09.06.11/20/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
132/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 351/2007. (XII. 20.) önkormányzati határozattal 
elfogadott, 29/2008. (II.28.), 60/2008 (III.26.) és 307/2008. (XII.11.) önkormányzati 
határozatokkal bővített a Garanciaalapba tartozó ingatlanokat kibővíti az alábbi ingatlanokkal: 

 

Elhelyezkedés  Megnevezés 
6749 hrsz., 3528 m2  kivett beépítetlen terület 
5735/5 hrsz., 3748 m2 kivett építési terület 
5735/7 hrsz., 3708 m2 kivett építési terület  
5735/9 hrsz., 3670 m2 kivett építési terület 
3657/33 hrsz., 1,8312 ha szántó, gyep 
19504/3 hrsz., 249 m2 kivett beépítetlen terület 
0285/2 hrsz., 2,5033 ha kivett agyaggödör 
0285/3 hrsz., 3,0855 ha kivett agyaggödör 
9343 hrsz., 11,4042 ha kivett beépítetlen terület 
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3330/1 hrsz., 2,1539 ha kivett beépítetlen terület 
3193/2 hrsz., 1,3152 ha kivett beépítetlen terület 
9380 hrsz., 2,0984 ha gyep és árok 
9381 hrsz., 1,3975 ha gyep 
9384 hrsz., 726 m2 kivett beépítetlen terület 
090/6 hrsz., 3,8991 ha kivett gyep és árok 
6666 hrsz., 898 m2 kivett beépítetlen terület 
2866 hrsz., 1705 m2 kivett beépítetlen terület 
2867/1 hrsz., 7108 m2 kivett beépítetlen terület 
2871/1 hrsz., 4194 m2 kivett beépítetlen terület 
2874 hrsz., 3500 m2 kivett beépítetlen terület 
2878 hrsz., 2613 m2 kivett beépítetlen terület 
2879 hrsz., 2941 m2 kivett beépítetlen terület 
098/1 hrsz., 6,6529 ha gyep és árok 
098/3 hrsz., 2,0917 ha gyep 
0425/18 hrsz., 3,2991 ha gyep 
2883/3 hrsz., 1134 m2 kivett beépítetlen terület 
 

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

-----21. Előterjesztés az Agro-Centrál Bt.-vel kötött vállalkozási és üzemeltetési 
szerződéssel kapcsolatos jogutódlásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Kovács József tanácsnok bejelentette érintettségét. 
 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 781   Száma: 09.06.11/21/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület Kovács József tanácsnok érintettségének 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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
133/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Agro-Centrál Bt.-vel kötött vállalkozási és 
üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos jogutódlásról szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán 
Kovács József tanácsnok érintettségét tudomásul vette. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, hogy van egy olyan műszaki probléma, ami a 
tetőszerkezet beázására utal. Ezt a problémát szerződésmódosítás keretében tudnák-e 
rendezni, hogy működőképes állapotba kerüljön az ingatlan?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy igen.  
 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 782   Száma: 09.06.11/21/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
134/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a KMJV 
Önkormányzata és az Agro-Centrál Bt. között létre jött üzemeltetési és vállalkozási szerződés 
módosításához azzal, hogy az Agro-Centrál Bt. helyébe a Kapos Fókusz Kft. lépjen. 
Felhatalmazza a polgármester a mellékelt módosító szerződés megkötésére.  
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:            2009. július 31.  
 
 

-----22. Előterjesztés a Kaposvár, gr. Apponyi A. u. 51. sz. alatt lévő 514/A/2 hrsz-ú 
lakásingatlan értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 783   Száma: 09.06.11/22/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
135/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a Kaposvár, gr. Apponyi A. u. 51.  
sz. alatti társasházban lévő 514/A/2 hrsz-ú 66 m2 nagyságú lakást törli a szolgálati lakás 
állományból, és a lakást pályázat útján értékesíti, mint induló minimum licitáron, 6.700.000.-
Ft vételárért. Az ingatlan értékesítése mentes az ÁFA fizetése alól.   

Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.   

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009. december 31.  
 
 
 
 

-----23. Előterjesztés az AYA-432 forgalmi rendszámú tűzoltóautó használatba és 
tulajdonba adásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 784   Száma: 09.06.11/23/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 1 3.70 3.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
136/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KMJV Önkormányzata 
Hivatalos Tűzoltósága által korábban használt AYA-432 forgalmi rendszámú tűzoltóautót a 
KÖTÉL Egyesületnek ajándékozza és felhatalmazza a polgármestert a melléklet ajándékozási 
szerződés megkötésére. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2009. július 1. 
 
 
 
 

-----24. Előterjesztés a Toponár területén lévő 13008/37. hrsz-ú gyalogút területének 
önkormányzati tulajdonba vételéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 785   Száma: 09.06.11/24/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
137/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kisajátítást pótló 
ingatlanvételi megállapodással megveszi a 13008/37. hrsz-ú, 705 m2 területű, saját használatú 
út területét 740.250,-Ft + ÁFA vételáron.  
A vételár finanszírozása a költségvetési hiány terhére történik. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. július 31. a szerződéskötésre 
 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kaposvár Komplex Turisztikai fejlesztési című pályázat 
benyújtásához, a Deseda projektelem tekintetében szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 786   Száma: 09.06.11/25/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
138/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Komplex Turisztikai fejlesztése 
című pályázat benyújtásához, a Deseda projektelem tekintetében szükséges tulajdonosi 
hozzájárulásról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----26. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának, Alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy általában milyen kiválasztási elvek alapján 
jelölnek új tagokat a szervezetnél? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Juhász Tibor alpolgármester úr javaslatát 
elfogadva határozott a személyekről.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Jurmann Béla tanácsnok tett egy szövegmódosítási javaslatot: a társulási szerződés 28. 
pontjában egy szó bennmaradt és nem került át az egységesített társulási megállapodásba. 
Elmondta, hogy a kérdést azért tette fel, mert véleménye szerint az új tagok kiválasztása 
nagyon egyoldalúra sikeredett. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 787   Száma: 09.06.11/26/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
139/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását, és az Alapító Okiratot az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására.  

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
 
 
 

-----27. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás alapító 
okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

#: 788   Száma: 09.06.11/27/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
140/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

„ALAPÍTÓ OKIRAT 
A költségvetési szerv 

Neve: 
 
 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 

 Rövidített neve: DDÖRT 

Székhelye: 

Telephelye: 

 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Alapítói jogkör gyakorlói: 

 

 

 

 

 

 
 
 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  

Regionális Társulás Speciális Gyermekotthon 
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7/2. (16fh) 

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13. 

Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése, 
7100 Szekszárd, Béla tér 8. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
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Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

 

Szakágazat: 

Alaptevékenysége (szakfeladata) 

 

 
 
 
 
Működési területe: 

Típus szerinti besorolás: 
- a tevékenysége alapján: 
- a közszolgáltató szerv fajtája: 
- a feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója szerint: 

 

Közgyűlése 
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
(Csatlakozás időpontja: 2007. július 1. ) 

Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás 
 
 
879040 
 
85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 

- súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek 
szakellátása gyermekotthonban 

75188-9 Gazdasági és területfejlesztési feladatok 
75192-2  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások  elszámolásai 
A társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási 
területe 
 
 
közszolgáltató 
közintézmény 
 
önállóan működő (a gazdasági-, pénzügyi feladatokat 
megbízási megállapodás alapján a Baranya Megyei 
Önkormányzat Hivatala látja el) 

A költségvetési szerv vezetője 
kinevezésének rendje: 

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony: 

 

 

A vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki. 

 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben 
közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, 
amelyre nézve a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. 
XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 
A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói 
jogokat (kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, 
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása) a Társulási Tanács, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás feladatainak 
végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Társulás 
munkaszervezete látja el. A munkaszervezetben 
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a 
költségvetési szerv vezetője gyakorolja. 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
létrehozásáról szóló többször módosított 2008. július 01-ei 
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keltezésű Társulási Megállapodás, valamint a Társulás 
Alapító Okirata rendelkezéseit a Speciális Gyermekotthon 
vonatkozásában értelemszerűen alkalmazni kell.  
 

A költségvetési szerv  
létrehozásának éve: 

 
2005. 

A költségvetési szerv vagyona: A költségvetési szerv tulajdonában lévő vagyontárgy 

A költségvetési szerv vagyona 
felett rendelkező szerv:  Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 

Társulási Tanácsa 

A költségvetési szerv képviselete: A Társulási Tanács alakuló ülése nyílt szavazással tagjai 
sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának 
segítésére elnökhelyetteseket választ. Az elnök személyére
a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté 
váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének 
szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az 
elnök tesz javaslatot.  

 A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte 
vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a 
Társulás elnökhelyettesei látják el. Az elnök részletes 
feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata állapítja meg.  

A költségvetési szerv 
megszűnése:  

 

 
A költségvetési szervet a Társulás tagjai a Társulási 
Megállapodás VII. 3-5. pontjaiban meghatározott módon 
jogosultak megszüntetni. 
 

Pécs, 2009. április 22. 

 dr. Hargitai János  Lászlóné dr. Kovács Ilona  
 a közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 

Záradék:a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulás módosított alapító okiratát a 38/2009.(IV.22.) Kgy. 
határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat 2009. július 1. napjától hatályos. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás módosított alapító okiratát a …/2009. (……) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
 
 Szita Károly     dr. Kéki Zoltán 
 polgármester     címzetes főjegyző” 
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-----27. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 

Klub támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

     
 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a klubok vezetőit. Elmondta, hogy az előterjesztés 
egyrészt a 2008/2009-es, másrészt a 2009/2010-es bajnoki évről szól. Az előző bajnoki évben 
a Rákóczi az utánpótlással együtt 93 832 ezer forint, a Kosárlabda Klub 82 400 ezer forint és 
a kaposvári férfi röplabda klub 60 100 ezer forint támogatást kapott. Ez 236 millió forint. A 
BITT női röplabda klub támogatása szerényebb, 3 millió fölötti. Megköszönte elsősorban a 
röplabdásoknak, hogy magyar bajnokok és kupagyőztesek lettek, így tartják a lelket a magyar 
férfi röplabdában is. A női röplabdáról elmondta, hogy amatőr alapon szerveződik és 
élvonalon belüli szereplési lehetőséget biztosít a hölgyeknek. Gratulált a Rákóczinak a 
bajnokságban és a kupában elért elmúlt bajnoki évi szerepléséhez. A kosárlabda csapat 
szereplése csalódás volt a kosárlabdát szerető szurkolóknak, viszont kiharcolták az élvonalba 
maradást az elkövetkezendő bajnoki évben, ezáltal lehetőséget nyílik egy stabil kosárlabda 
csapat kiépítésére. Ehhez Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete 230 millió 
forinttal járult hozzá.  
A 2009-2010-es bajnoki évre az előterjesztés 3 formában határozza meg a támogatásokat. 
Jelentős alaptámogatást ad a működéshez, másrészt megfogalmazza az eredményességi 
támogatások összegét és reménye szerint beteljesül a röplabda klub esetében a nemzetközi 
kupaszereplési lehetőség.  
Kérte, hogy a Sportbizottság tartson egy rendkívüli ülést, ahol a Kosárlabda Klub és a 
Rákóczi esetében megnyugtató választ várnak a 2009-2010-es bajnoki évre jelzett nagy 
mértékű költségvetési hiány kezelésére. A klub elnökei tartsanak erről egy beszámolót a 
Sportbizottságon, és a Sportbizottság foglaljon állást e tekintetben, ami meghatározó lesz az 
önkormányzati támogatás folyósításánál. 
Abban az esetben, ha a képviselő-testület kéri, hogy a Kosárlabda Klub és a Rákóczi 
tulajdonosok tulajdoni arányoknak megfelelő mértékben járuljanak hozzá a 2009-2010-es 
bajnoki év finanszírozásához, arányként a város önkormányzati alaptámogatását vegyék 
figyelembe.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő „Az elmúlt évtizedben pont az én javaslatomra került három kiemelt 
sportszervezet a közgyűlés elé, és soha nem volt semmilyen kérdés az elnök urak felé. Most 
sem azért teszem meg, mert egyébként máshogyan nem tudnám meg az igazságot, de azt 
gondolom a kosárlabda csapatról az elmúlt hetekben majdnem annyit írtak, mint amikor 
bajnokságot nyert. Ugyanakkor nagyon sok a mellébeszélés, homályos utalás, elhallgatott 
igazságok kerültek bele a tudósításokba és azt gondolom ideje lenne tisztába tenni néhány 
dolgot. Ezért a kérdéseim arra irányulnak, hogy a közvéleményt az ügyvezető úr tájékoztassa, 
hogy ne írhassa le egyik médium sem, amit leírt. A rendkívüli közgyűlés alatt kiküldtem a 
sajtót a teremből. A kérdésem a következő Monok Tiborhoz, hogy a beszámolód szerint 
hiteles embernek tartod magad, olyannak, aki egyszeri vissza nem térő lehetőséget jelent a 
kaposvári kosárlabda számára? A beszámoló szerint mindenkivel kiváló baráti kapcsolatot 
ápolsz, mindenkitől csak segítséget kaptál, ennek ellenére Dér Tamás képviselő társam a 
május 27-i rendkívüli közgyűlésen úgy fogalmazott, hogy Monok Tibor szakmai ügyvezetői 
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munkáját sokan gáncsolták, akadályozták, a Kapos TV-ben elhangzott nyilatkozatodban te is 
céloztál erre. Hadd ismerjék meg a kaposváriak az igazságot. Hogyan akadályozták az 
ügyvezetői munkádat? Szeretném, ha konkrétan válaszolnál erre a kérdésre. A másik 
kérdésem a rendkívüli közgyűléshez kapcsolódik szintén, ahol Dér Tamás képviselő társunk 
eléggé meglepő módon azt javasolta, hogy a Polgármester úr a 30 millió forintos támogatási 
javaslatát a képviselő-testület ne tárgyalja, illetve majd csak akkor tárgyalja, ha a Kft. 
tulajdonosi szerkezetében változás lesz. Az információim szerint jelentős összeget ajánlottál 
fel Kovács Lászlónak a tulajdonrésze átadásáért a kosárlabda csapat, ahogy te mondtam, vagy 
írtad zavartalan működése érdekében, illetve annak érdekében, hogy Boda Róbert az egyik 
tulajdonos számára valakik - nem tudom kik -, többséget tudjanak biztosítani. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy Kovács László miért nem fogadta el? Nem utolsó sorban azt, hogy kik 
állnak a laikus akció mögött? Ehhez kapcsolódik az a kérdésem is, hogy az akció kidolgozása 
során miért nem vettétek figyelembe azt az évek óta közismert tényt, miszerint kész vagyok 
ingyen átadni a tulajdoni részemet annak, akik a kosárlabda csapatot megfelelő összeggel 
segíti? A Kapos TV-ben hallottuk nyilatkozatodat, mely szerint a klub tulajdonosai tárgyalást 
folytatnak a Rákóczi Futball Klubhoz hasonló tulajdonosi szerkezet kialakítása érdekében. 
Hogyan haladnak ezek a tárgyalások? Mi a lényege, előnye, hátránya ennek az általad említett 
tulajdonosi szerkezetnek? Befejezésül kapcsolódva a Polgármester úr szóbeli kiegészítéséhez, 
hogy az egyik médiumból úgy tudjuk, hogy a Polgármester úr visszaküldte átdolgozásra a 
kosárlabda csapat következő idényre szóló költségvetését. Kivel állítottad össze, beszélted 
meg a kosárlabda csapat költségvetését? Miért nem olvashatjuk az átdolgozott költségvetést, 
mert az előterjesztésben szó sincs arról, hogy valamilyen átdolgozás lett volna. Ezek lennének 
azok a kérdések, amiről azt gondolom, hogy néhány mondattal talán meg tudnád világítani 
azokat a kérdéseket, amely kérdésekre okkal és joggal várnak választ a kaposvári kosárlabda 
szereplői és a szurkolói egyaránt.” 
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy mi az az időpont, ameddig a két klubnak a 
jövőbeni működésről el kell számolnia a Sportbizottságnak?  
 
Svajda József képviselő megkérdezte, hogy más megyei jogú város milyen mértékben 
támogatja az élsportot? 
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a két klubnak június 20-i 
határidővel kell bemutatni a költségvetést. A magyar települések költségvetésükért 0,8%-át 
fordítják a sportra, ezen belül a megyei jogú városok adják a legtöbbet 2,2%-ot. Kaposvár 
több mint 4%-ot biztosít a sportra a költségvetésből, ebből látható a sport iránti 
elkötelezettsége. Előrebocsátotta, hogy Kaposvárnak a sportért érzett elkötelezettségét nem 
kell magyaráznia, sem az előző években és most sem. Az, hogy ki a Rákóczi klubnak az 
elnöke, ügyvezetője, az a Rákóczi tulajdonosainak a dolga. Hogy ki a Kosárlabda Kft 
ügyvezetője, az a kosárlabda klub tulajdonosoknak a dolga, el kell küldeni a tulajdonost, ha 
nincsenek vele megelégedve. Elmondta, azért fogalmazta meg ezt a határozati javaslatot 
szóban, mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor Kaposvár Megyei Jogú Város képviselő-
testülete közpénzből a klub működtetője és tulajdonosai hozzájárulása nélkül és felelőssége 
nélkül nem fog, nem tud többet adni. Azért adják a jelentős támogatásokat, mert felelősséget 
éreznek a sportért, viszont a város nem a klubok tulajdonosa.  
 
Monok Tibor ügyvezető Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. a kérdésekre válaszolva 
elmondta, hogy a legfőbb gát az adósság állománynak a kezelése, annak sokrétűsége, 
összekuszáltsága miatt, amit hétről hétre, hónapról hónapra változott és olyan helyzetben 
kellett a problémákat kezelnie, hogy az előidézésében nem vett részt. A szakmai munkáját 
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nem gátolta senki, hiszen a játékosok kiválóan teljesítettek a körülményekhez képest, a 
bennmaradást harcolták ki olyan körülmények között, hogy 3-4 havi fizetés elmaradással is 
ugyanolyan odaadással végezték a munkájukat. Kovács Lászlónak van egy követelése a Kft 
felé. Jelenleg ott tartanak, hogy a kért összeg és a klub által ajánlott összeg között vannak 
eltérések. Felmerült a lehetőség, hogy a tulajdonosok biztosítanak egy tulajdonhányad átadást, 
amivel ki lehet alakítani egy egyesületet, hasonló módon, mint a Kaposvári Rákóczinál, ahol 
többségi tulajdonos van. Így lehetőség lenne szakemberek bevonására is. Fontosnak vélte, 
mert elengedhetetlen a tulajdonosi szemlélet, hogy ezt a munkát jól tudják végezni. Elmondta, 
hogy 10 éve foglalkozik sporttal, számtalan költségvetést készített eddig is, nem jelentett 
különösebb problémát számára.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: „Tisztelt Polgármester úr, azt kell, hogy mondjam, nem értek egyet 
azzal a megállapításával, hogy a tulajdonosok irányítják a Kft-t. A város irányítja a labdarúgó 
klubot, a kosárlabda klubot, a Kométát, a város sportéletét. Azok a szívességi tulajdonosok, 
akiket megnevezett ezek szívességből vállaltak egy olyan feladatot, ami nyilvánvaló formális 
együttműködés. Ha lesz időm, elmondom, hogy ma hogyan kéne működnie ennek a Kft-nek, 
de azt most állíthatom, hogy meghatározó szerepe ebben nem a tulajdonos, hanem a felügyelő 
bizottságnak van. Tisztelt képviselőtársaim, a kosárlabdához közel állók tudják, hogy 1990 
óta nincs közvetlen kapcsolatom a kosárlabda csapattal, legföljebb esetenként kérik 
segítségemet, tanácsomat. Értik, ismerik a Kosárlabda Kft-hez fűződő formális tulajdonosi 
viszonyom jellegét, ezek közé tartozik Dér Tamás is, akihez egyébként a múltban őszinte, 
nyílt és sportbaráti kapcsolat fűzött. Éppen ezért kell visszatérnem a május 27-i rendkívüli 
közgyűlésen Dér Tamás személyem elleni alattomos és nemtelen támadására. A május 27-i 
rendkívüli közgyűlésen Dér Tamás a Kft tulajdonosainak likvidálását tett dilettáns ötletét 
azzal támasztotta alá, hogy ő a kosárlabda közéletének egyetlen hiteles személye. Korábban 
soha nem tapasztalt szerénytelensége nem hagyott volna benne nyomot, ha eközben nem 
engem minősített volna hiteltelennek. Dér Tamás saját képességeinek, emberi 
tulajdonságainak értékelésében itt nem állt meg, hanem a közgyűlési vitában érvként felhozott 
gazdasági társaság ügyvezetésével kapcsolatos törvényi hivatkozásomra azt mondta, nem 
mondok igazat. Ezt állította az a Dér Tamás, akiről köztudott, hogy egyetlen gazdasági 
társaságot sem alapított, soha nem volt ügyvezetője egyetlen Kft-nek sem, és köztudott az is, 
hogy nem a gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatai miatt lett a Sportcsarnok igazgatója. A 
vita lezárásaként képviselőtársam úriemberként viselkedett és alternatívát is kínált. Azt 
mondta, vagy felkészületlen vagyok, vagy hülye. Nos, nem fogjátok kitalálni mit 
választottam. Elmondom inkább, már csak korom miatt is a hülyét választottam. A szakmai 
felkészültségemre kényesebb vagyok. Sokan tapasztaljuk, hogy korábbi megnyilvánulásaiban 
korábban soha nem tapasztalt jegyek az elmúlt évben jellemzővé váltak. Sajnáljuk, kár érted 
Tamás, mégis reméljük, hogy az indulataidon, sértődéseden, egyéb problémáidon 
felülemelkedve talán ráébredsz arra, hogy a Fidesz városi elnökéről feltételezett képességeiket 
nem szabad összetévesztened saját valós kvalitásaiddal.” 
 
Jurmann Béla tanácsnok jelezte, hogy a rendkívüli Sportbizottsági ülésen szeretne részt 
venni, és tájékoztatás kért az ülés helyéről és idejéről.   
 
Csutor Ferenc tanácsnok gratulált mind a négy sportegyesület éves teljesítményeihez. 
Gratulált az egyesületeken túl a városnak is, hogy ennyi időn keresztül ilyen mértékű 
támogatással segíti a klubok működését. Mindig felmerül, hogy egy városnak szüksége van-e 
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több kiemelt sportegyesületre, és véleménye szerint igen, mert a város sportbarátait bajnoki 
címmel örvendeztetik meg. Viszont anyagi problémák felmerülésénél jobban át kell gondolni 
a sportkoncepciót. Támogatta a tulajdonosok anyagi hozzájárulását, mivel aki nem vállalja, 
akkor álljon félre és adja át másnak a lehetőséget. 
 
Paksi Lajos képviselő a felelősségi viszonyokról elmondta, hogy a város hosszú ideje 
vállalja az erőn felüli támogatást, viszont nem szeretné, ha a város fejére hullana vissza a 
felelősség. Nem szeretné, ha az eddigi támogatást a klubok hitbizományként jövőre is járó 
támogatásként értelmeznék. Kifogásolta a klubok várostól kért kölcsönök visszafizetésének 
határidejét. Véleménye szerint tiszta viszonyok kellenének. A klubokat a jelen körülmények 
között menedzselni kellene, és ezt ne a várostól várják el. Azzal értett egyet, hogy a város 
elérkezett a teljesítőképessége határához, ezért tisztázni kell a felelősségi viszonyokat.  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a város jelentős összegeket biztosít a kiemelt 
sportszervezeteknek. Készül-e valaki a sportegyesületek közül és a városvezetésből arra az 
időre, amikor ezt a fajta sportfinanszírozást nem lehet már fenntartani? Mert az 
adósságállomány 2010-14 között olyan mértékben fogja nyomni a várost, hogy ez a pénzügyi 
struktúra nem lesz fenntartható. Mi lesz abban az esetben, amikor a város a pénzügyi 
teljesítőképessége határán túl nem fogja tudni biztosítani az egyesületeknek a túlélését? Mi 
fog történni és ki fogja eldönteni, hogy az egyesületek közül ki, milyen módon fog támogatást 
kapni? 
 
Kováts Imre képviselő „visszatérve a Kft. irányítására, bizonyára elkerülte sokaknak a 
figyelmét az, hogy az alapító okiratban a következő áll: a tagok a törvény alapján a felügyelő 
bizottságra átruházzák az ügyvezető megválasztásának és visszahívásának, díjazásának a 
megállapítását. Valamint a társaság által kötött 3 millió forintot meghaladó jogügyletek 
jóváhagyásának jogát. Tehát a Kosárlabda Kft-t nem a tulajdonosok irányítják, hanem a 
felügyelő bizottság a törvényi jogánál fogva és ebben részt vesz az önkormányzat, illetve a 
Polgármesteri Hivatal egy dolgozója. Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg, mint 
említettem 1995 óta nem foglalkozom a kosárlabdával, ezért azt gondolom, hogy nekem nem 
áll módomban semmilyen garanciákat vállalni a jövővel kapcsolatosan, még akkor is, ha a 
jövő itt fog eldőlni. Hozzá kell tennem, hogy a polgári profi kosárlabdát Kaposváron én 
alapítottam meg. A kosárlabda városát az én tevékenységem alatt kapta meg ez a város. Bírta 
ameddig csináltam, 15 éven keresztül, a jövőre vonatkozóan semmilyen közösséget nem 
vállalok azzal az ügyvezetéssel, azzal a beszámolóval, azzal a tudatlansággal, ami ebben a 
közgyűlésben uralkodik a sporttal kapcsolatosan.” 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy jelenleg Magyarországon a gazdasági 
társaságokat nem a felügyelő bizottságok irányítják. Abban kérte a támogatást, hogy a kiemelt 
sportegyesületek részére döntsenek a következő évben 224 300 ezer forint adásáról, amiből 
137 300 ezer forint az alap, 22 millió forint az eredményességi támogatás és eddig 65 millió 
forint kamatmentes önkormányzati kölcsön van kint és ez 224,3 millió forint.  
A kiegészítő határozati javaslatról elmondta, hogy a két kiemelt sportegyesület 2009. június 
20-ig a Sportbizottság részére készítsen beszámolót a 2009/2010-es bajnoki évre fennálló 
hiány kezeléséről azzal, hogy ezt követően a Sportbizottság állásfoglalása alapján kerüljenek 
folyósításra a támogatások. Erre a bizottsági ülésre Jurmann Béla tanácsnok urat hívják meg. 
A másik kiegészítő határozati javaslat az volt, hogy a tulajdoni arányoknak megfelelően a Kft 
tulajdonosai, figyelembe véve az önkormányzat szponzori támogatásként nyújtott 
alaptámogatását, járuljanak hozzá a 2009-2010-es bajnoki év működéséhez.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 790   Száma: 09.06.11/27/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat kiegészítésről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 789   Száma: 09.06.11/27/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 75.01 
Nem 1 4.17 3.57 
Tartózkodik 2 8.33 7.14 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
141/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a KOMÉTA 

Kaposvár SE teljesítményéhez, bajnoki címéhez és kupagyőzelméhez.   
      Köszönetet mond a kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények támoga-        
      tóinak. 
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     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
     Határidő:  2009. június 30. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a három kiemelt sportszervezet 

és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub támogatásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy módosítja a 3/2009. (III.03.) sz. önk. rendelet 10. sz. mellékletében 
elfogadott támogatási összegeket és a 2009/2010. évi bajnokságra a következő 
támogatásokat hagyja jóvá: 

 
Működési támogatás: 
 
1/ a.) K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

2009. II. félév  15.075.000.-Ft (alaptámogatás) + 9.500.000.-Ft (működési támogatás)  
+ 6.957.000.-Ft jegykompenzáció 
 

2010. I.  félév  15.075.000.-Ft (alaptámogatás) + 9.500.000.-Ft (működési támogatás)  
+ 6.957.000.-Ft jegykompenzáció 

 
b.) K. Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület 

 
2009. II. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft 
2010. I. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft 

 
2/ Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
 

2009. II. félév   14.580.000.-Ft 
2010. I.  félév   14.580.000.-Ft 

 
3/ KOMÉTA Kaposvár SE 
 

2009. II. félév   13.770.000.-Ft 
2010. I.  félév   13.770.000.-Ft 

 
Eredményességi támogatás: 
4/ K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 
NB. I. 1-8. helyezés:    6.000.000.-Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:   2.000.000.- Ft 
 

5/ Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

- NB. I.  1. helyezés                 6.000.000.-Ft 
- NB. I.  2. helyezés                 4.000.000.-Ft 
- NB. I.  3. helyezés                 3.000.000.-Ft 
- NB. I.  4. helyezés                 1.000.000.-Ft 
 
Magyar Kupa  1. helyezés:      2.000.000.-Ft 
                        2. helyezés:      1.000.000,-Ft 
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  3-4.helyezés:       500.000,-Ft 
 
6/ KOMÉTA Kaposvár SE 
 

- Extra Liga  1. helyezés                              3.000.000.-Ft 
- Extra :Liga 2. helyezés                            1.000.000.-Ft 
- Közép-európai Liga 4-es döntőbe kerülés    3.000.000.-Ft  
 
Magyar Kupa  1. helyezés:       2.000.000.-Ft 
                        2. helyezés:       1.000.000,-Ft 
 
7/ A BITT Női Röplabda Klub  
 

Az NB I Ligás szereplés működési támogatására javasolt összeg:    
2009. II. félév:         1.418.000.-Ft 
2010. I. félév:                      1.418.000.-Ft. 
 
Az Extra Liga 1-8. hely megszerzésére eredményességi támogatás: 1.000.000.-Ft 
 

Felelős:     Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                          Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. június 30.  
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KOMÉTA Kaposvár 

SE 2009/2010-es hivatalos nemzetközi mérkőzéseihez a sorsolást követően a nemzetközi 
szereplésre az Önkormányzat által eddig kifizetett legmagasabb összegnek megfelelő 
mértékű, 4.500.000.-Ft támogatást biztosít, mely az utazási és vendéglátási költségek 
fedezésére használható fel. A kifizetések a teljesítésekhez igazodóan kerülnek átutalásra. 

 

Felelős:     Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                          Molnár György igazgató 
Határidő:           értelem szerint 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es bajnoki 

évadtól a Kaposvár Kosárlabda Klub Kft. és a Kometa Kaposvár SE részére biztosított 
önkormányzati alaptámogatás legfeljebb 20 %-a a sportszervezetek részére kerül 
kiutalásra a bajnoki idény kezdetekor felmerülő extra költségek fedezetének biztosítására. 
A Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. a továbbiakban ugyanezen költségek fedezésére a 
bajnoki évad elején egyösszegben megkapja a teljes bajnoki évre meghatározott 
jegykompenzációt. Ez a 2009-2010-es bajnoki évadban összesen 13.914.000 Ft. Az 
alaptámogatás fennmaradó része – a Rákóczi Labdarúgó Kft. esetében az alap- és 
működési támogatás - havonta kerül átutalásra és az a sportszervezettel munkaviszonyban, 
illetve vállalkozói viszonyban álló játékosok, edzők és egyéb alkalmazottak nettó 
(levonásokkal csökkentett) béreik, díjaik, kiküldetési költségeik megfizetésére fordítható.  

 
A kiemelt sportszervezetek részére biztosított eredményességi támogatás a meghatározott 
feltételek teljesítése esetén közvetlenül a sportszervezetek részére kerül kiutalásra, azzal, 
hogy a támogatás elszámolási kötöttséggel kizárólag az eredmény elérésében résztvevő 
sportolók, vezetők jutalmazására fordítható.   
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                  Molnár György igazgató 
Határidő:   2010. június 30.  
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári  Kosárlabda 

Klub Kft. és a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. kölcsön, illetve támogatás folyósítását 
mindaddig felfüggeszti, míg a két Kft. ügyvezetője a hiány menedzselésére és a bajnokság 
szakmailag elvárt teljesítésére garanciákkal alátámasztott, elfogadható tervet  nem mutat be 
a Sportbizottságnak.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                  Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal  
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felkéri a Kaposvári 

Kosárlabda Klub Kft. és a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. tulajdonosait, hogy 
tulajdonosi arányuknak megfelelő mértékben járuljanak hozzá a 2009/2010-es bajnoki 
idény finanszírozásához. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2009. június 19. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda 

Klub Kft. és a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. tulajdonosai 2009. június 20-ig a 
Sportbizottság részére készítsenek beszámolót a 2009/2010-es bajnoki évre fennálló hiány 
kezeléséről azzal, hogy ezt követően a Sportbizottság állásfoglalása alapján kerüljenek 
folyósításra a támogatások. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2009. június 20. 
 
 
 
 

-----28. Előterjesztés a Közgyűlés 2009. évi Munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

 
 

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

#: 791   Száma: 09.06.11/28/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
142/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. II. félévi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 
 
 

-----29. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy megtörtént-e a bankkártyával történő fizetési 
lehetőség felmérése a tömegközlekedésben? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy megnyertek egy 52 milliós pályázatot, 
amit a tömegközlekedés informatikai rendszerének megújítására is költenek, jelenleg az 
előkészítő munkák folynak. Elmondta, hogy több képviselői javaslatot beépítettek a szakértői 
anyagba, aminél most készül a vizsgálat.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.---------- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 792   Száma: 09.06.11/29/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
143/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 168/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat határidejét 2009. augusztus 

31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
 
2.) A Közgyűlés a 238/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat határidejét 2009. augusztus 

31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
 
3.) A Közgyűlés a 286/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 

2009. szeptember 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
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4.) A Közgyűlés a 286/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 
2009. június 30-ra módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. június 30. 
 
5.) A Közgyűlés a 316/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat 1. pontjának szövegét az 

alábbiak szerint módosítja:  
 

1.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Ady E. u. déli 
tömbjében lévő ingatlanokat pályázat útján értékesíti az alábbiak szerint:  

 
        Értékesítendő ingatlanok:  
 
Ady E. u. 1.: 

Hrsz: Megnevezés m2 
Tulajdoni 

hányad 

Vételár, mint induló 
licitár 

(Forint) 

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

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

Összesen:                  17.400.000,-  

 
Ady E. u. 3.: 

Hrsz: Megnevezés M2 tul. hányad 
Vételár, mint induló 

licitár 
(Forint) 

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

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

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

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

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

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

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

Hrsz: Megnevezés: m2 
Tul. 

hányad 
Vételár, mint induló licitár 

(Forint) 
104/1/B/1 raktár 68.6 613/10000                   2.700.000,-  
104/1/C/1 lakás 41 366/10000                   3.300.000,- 
104/1/C/2 lakás 22.4 200/10000                   1.800.000,- 
104/1/C/3 lakás 38.1 340/10000                   3.100.000,- 
104/1/C/4 lakás 36 322/10000                   2.900.000,- 



2009.07.02. 14:47:50        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-06-11-I.doc        77. oldal, összesen: 109 

 

104/1/E/1 lakás 77.87 696/10000                   5.500.000,- 
104/1/E/2 lakás 61.3 548/10000                   4.300.000,- 
104/1/E/3 lakás 33.4 298/10000                   2.350.000,- 
104/1/E/4 lakás 28.8 257/10000                   2.050.000,- 
104/1/E/5 lakás 46.6 416/10000                   2.950.000,- 

Összesen:                 30.950.000,- 
 
Kossuth tér 4. 

Hrsz: Megnevezés: m2 
Tul. 

hányad 

Vételár, mint induló 
licitár 

(Forint) 

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

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

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

Összesen:                  23.370.000,- 
 

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

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

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

november 15-ig a Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlanrészeket 2009. december 31-ig 
megvásárolja a tulajdonosoktól. 

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

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

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 azonnal 
 
6.) A Közgyűlés a 331/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat határidejét 2009. augusztus 

31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
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7.) A Közgyűlés a 8/2009. (II. 26.) önkormányzati határozat határidejét 2009. augusztus 1-re 
módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2009. augusztus 1. 
 
8.) A Közgyűlés a 23/2009. (II. 26.) önkormányzati határozat határidejét 2009. augusztus 15-

re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. augusztus 15. 
 
9.) A Közgyűlés a 67/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2009. 

június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
Határidő:  2009. június 30. 
 
10.) A Közgyűlés a 71/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 25., 31., 36., 37., 38., 39., 

40., 41., 42., 43., 44. pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:  
 
25. A Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium alapító okirata az alábbiak szerint 

módosul: 
Az alapító okirat 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„OM azonosítója: 033974”; 
Az alapító okirat 10., Az intézmény feladata és alaptevékenysége elnevezésű 
pontjában a 
„882010 Alapfokú oktatás (alapfokú oktatás művészeti oktatás kivételével)”  
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével).” 
 

31. A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okirata az     
alábbiak szerint módosul: 
Az alapító okirat 8., Alaptevékenysége elnevezésű pontjából az alábbi szövegrész 
törlésre kerül: 
„80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelése, oktatása”, 
ezzel egyidejűleg „A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével 
rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált 
formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével” szövegrész a 
„80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskola nevelése, 
oktatása” szakfeladat után kerül feltüntetésre. 
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Az alapító okirat 11. pontjában a 
„szakközépiskola és szakiskola (együtt szakképző iskola) és kollégium”  
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„szakközépiskola és szakiskola (együtt szakképző iskola) és gimnázium.”  
 

36. Az Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény az alapító okirata 7., Alaptevékenysége elnevezésű pontjában a  
„c) 85590-7 általános képzési célú felnőttképzés 
 d) 85590-4 egyéb tanfolyami oktatás 
 e) 85590-6 korrepetálás 
f) 85590-1 m.n.s. egyéb oktatás szakkör keretében 
g) 85590-8 nyelvi képzés 
h) 85590-5 tanórán kívüli oktatás 
i) 75192-2 önkormányzatok elszámolásai” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„c) 80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 d) 80402-8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
e) 75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 

 
37. A Művészetek Kincsesháza alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

Az alapító okirat 6., Az intézmény feladata és alaptevékenysége elnevezésű pontjában 
a „923215 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„92321-5 Múzeumi tevékenység; 
a „921995 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység” 
az alapító okirat 7., A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat számok elnevezésű 
pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység” 

 
38. A Városi Sportcsarnok és Létesítményei alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

Az alapító okirat 12., Típus szerinti besorolása elnevezésű pontjában a 
„Közszolgáltató szerv fajtája:  sportcélú közintézmény” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Közszolgáltató szerv fajtája:  sportcélú közszolgáltatást végző közintézet  

 
39.  A Kaposvári Sportiskola alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

 Az alapító okirat 11., Típus szerinti besorolása elnevezésű pontjában a 
„Közszolgáltató szerv fajtája:  sportcélú közintézmény” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Közszolgáltató szerv fajtája:  sportcélú közszolgáltatást végző közintézet  

 
40. Az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító okirata az alábbiak 

szerint módosul: 
Az alapító okirat 6., Az intézmény alaptevékenysége elnevezésű pont 2010. január 1-

től hatályos szakfeladatok alpontjában a 
„682002 Nem lakóingatlan bérbeadása” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”; 
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a „852013 Nemzeti és kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam); 
a „852023 Nemzeti és kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); 
 
a „855911 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése; 
az alpont az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 
„855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése” 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások; 
a „853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (-12/13. évfolyam) 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam); 
a „853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 

oktatása (-12/13. évfolyam) 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

(9-12/13. évfolyam); 
a „852031 Művészeti oktatás, zeneművészeti ágban 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban; 
a „900121 Zeneművészeti tevékenység” szakfeladat elé az alábbi szövegrész kerül 
beillesztésre: 
„900100 Előadó-művészet”; 
 

41. A SzocioNet Dél-dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 
alapító okirata az alábbiak szerint módosul:   
Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
        A tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
       A közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény” 

 
42. A Szociális Gondozási Központ alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
      A tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
     A közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény” 
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43. A Liget Időskorúak Otthona alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 
Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
      A tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
     A közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény” 
Az alapító okirat 16. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„nappali ellátás: 20” 

 
44. A Bölcsődei Központ alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„7. Az intézmény irányító szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

      Kaposvár, Kossuth tér 1.” 
Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
      A tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
     A közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   dr. Vörös Gyula igazgató 
   dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2009. június 19. 
 
11.) A Közgyűlés a 86/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 1. pontjának szövegét az 

alábbiak szerint módosítja:  
 
1.) A Közgyűlés a Keleti Ipari Park bővítés telektömbjében lévő 0276/1, 0276/2, 0277, 

0278/4, 0278/5, 0279/1, 0280/1, 0281/1, 0281/2, 0280/2 hrsz-ú ingatlanokat, a 
szabályozási terv szerint  belterületbe csatolja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Horváth János városi főépítész 
Határidő:  2009. szeptember 1. (a közlésre) 

 
12.) A Közgyűlés a 84/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat határidejét 2009. november 

30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2009. november 30. 
 
13.) A Közgyűlés a 92/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2009. 

június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Tapsonyi Tünde pályázati referens 
Határidő:  2009. június 30. 
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14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2009. (V.27.) önkormányzati határozat 
1. pontját visszavonja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal  
 
15.) A Közgyűlés a 104/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat 7. pontjának táblázatát az 

alábbiak szerint módosítja:  
 
7./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be – 
településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai 
uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek célra - Kinizsi ltp. 7. 45 db bérlakás 
építése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, (Hrsz: 5735/11) az alábbi forrásösszetétellel: 

 
 

Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 534.100.000,- 
Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen nettó: 554.100.000,-  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

-----30. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 793   Száma: 09.06.11/30/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
144/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2009. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
 

-----31. Előterjesztés a pályázati cél (TEKI) módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a TEKI pályázatot módosítani kell, mert új 
célként szeretnék behozni a javasolt feladatok között szereplő Lonkahegyi és a Rippl-Rónai 
Villához felvezető út rendbetételét, és remélte, hogy a komplex turisztikai fejlesztésre beadott 
pályázatuk 2. fordulóját így is pozitívan bírálják el. A pályázat beadását egy héttel 
meghosszabbították és ehhez is kell a képviselő-testületi döntés.  
 

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

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

#: 794   Száma: 09.06.11/31/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
145/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra pályázatot nyújt be - Lonkahegyi 
út korszerűsítése címmel. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Kaposvár, Lonkahegyi út, hrsz: 6943/1; 6340 az alábbi 
forrásösszetétellel: 

 
Megnevezés 2009. év (adatok Ft-ban) 
Saját forrás — 
Hitel 49.501.306 
Támogatásból igényelt összeg 19.999.573 
Egyéb támogatás (nevesítve) — 
Egyéb forrás — 
Összesen: 69.500.879 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadásokat 
tartalmazó 9. számú mellékletben jóváhagyott keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. június 12. 
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2./ A Közgyűlés 104/2009. (V.27.) számú határozat 1. pontját visszavonja.  
  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2009. június 12. 

 
3./ A Közgyűlés a pályázati cél módosítása miatti többletköltséget a közvilágítás 

korszerűsítésére a KIOP pályázaton elnyert 24. 963.706,- Ft támogatás miatt felszabadult 
önerő terhére biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. augusztus 20. 
 
 
 
-----32. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 795   Száma: 09.06.11/32/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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146/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei és Városi Könyvtár Alapító 
okiratának módosítását megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbi formában elfogadta: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
  
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 225/1991. (XII. 20.) sz. és Kaposvár Megyei 
Jogú Városi Közgyűlésének 356/1991. (XII.17.) számú közgyűlési határozata alapján 1992. 
január 1-től a Somogy Megyei Könyvtárból, a Kaposvári Városi Könyvtárból és a 
Szakszervezetek Megyei Könyvtárából létrehozta a Megyei és Városi Könyvtárat, mint a 
közkönyvtári hálózat kaposvári és Somogy megyei központját. A 2008. évi CV. törvény 4. § 
(1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 

  
11..  AA  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv  nneevvee::  MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  
    
22..  SSzzéékkhheellyyee::  77440000  KKaappoossvváárr,,  CCssookkoonnaaii  uu..  44..  
    
33..  JJooggsszzaabbáállyybbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  kköözz--

ffeellaaddaattaa::  
KKöözzmműűvveellőőddééss  

    
44..  AAllaapptteevvéékkeennyyssééggee::    

    
aa..))  SSzzaakkáággaazzaattii  bbeessoorroolláássaa::  991100110000  
    
bb..))  EEllllááttaannddóó  aallaapptteevvéékkeennyysséégg::    

SSZZJJ  9922331122--77  KKöözzmműűvveellőőddééssii  kköönnyyvvttáárrii  tteevvéékkeennyysséégg  
    
cc..))  AAllaapptteevvéékkeennyysséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  

kkiieeggéésszzííttőő  tteevvéékkeennyysséégg:: 
  

SSZZJJ  7755119922--22    ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  vvaallaammiinntt  ttööbbbbccééllúú  
kkiissttéérrssééggii  ttáárrssuulláássookk  eellsszzáámmoolláássaaii  

  
dd..))  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggeett  nneemm  ffoollyyttaatt..    

((VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggeett  nneemm  vvééggeezz,,  kkiihhaasszznnáállaattllaann  sszzaabbaadd  kkaappaacciittáássáátt  
hhaasszznnoossííttjjaa,,  aammii  nneemm  mmiinnőőssüüll  vváállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggnneekk..  EEbbbbőőll  sszzáárrmmaazzóó  
bbeevvéétteelleeiitt  aazz  aallaapptteevvéékkeennyysséégg  eellllááttáássáárraa  ffoorrddííttjjaa..))  

    
22001100..  jjaannuuáárr  11--ttőőll  éérrvvéénnyyeess  sszzaakkffeellaaddaattookk::    
    

bb..))  EEllllááttaannddóó  aallaapptteevvéékkeennyysséégg::    
    
991100112211  KKöönnyyvvttáárrii  áálllloommáánnyy  ggyyaarraappííttáássaa,,  

nnyyiillvváánnttaarrttáássaa  
991100112222  KKöönnyyvvttáárrii  áálllloommáánnyy  ffeellttáárráássaa,,  

mmeeggőőrrzzééssee,,  vvééddeellmmee  
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991100112233  KKöönnyyvvttáárrii  sszzoollggáállttaattáássookk  
990000440000  KKuullttuurráálliiss  mműűssoorrookk,,  rreennddeezzvvéénnyyeekk,,  

kkiiáállllííttáássookk  sszzeerrvveezzééssee  
    
cc..))  AAllaapptteevvéékkeennyysséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  

kkiieeggéésszzííttőő  tteevvéékkeennyysséégg::  
  

    
990000440000  KKuullttuurráálliiss  mműűssoorrookk,,  rreennddeezzvvéénnyyeekk,,  

kkiiáállllííttáássookk  sszzeerrvveezzééssee  
55..  MMűűkkööddééssii  kköörree::  KKaappoossvváárr  vváárrooss  ééss  SSoommooggyy  mmeeggyyee  
    
66..  IIrráánnyyííttóó  sszzeerrvveeiinneekk  nneevvee,,  sszzéékkhheellyyee::  SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyűűllééss  

KKaappoossvváárr,,  CCssookkoonnaaii  uu..  33..  
KKaappoossvváárr  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  KKöözzggyyűűllééssee  
KKaappoossvváárr,,  KKoossssuutthh  ttéérr  11..  

    
77..  KKoorráábbbbii  nneevveeii::  SSoommooggyy  VVáárrmmeeggyyee  KKöönnyyvvttáárraa  11883322--ttőőll  

mmeeggsszzaakkííttáássookkkkaall  11994488--iigg,,  KKöörrzzeettii  
KKöönnyyvvttáárr,,  KKaappoossvváárr  11994499--ttőőll  11995522--iigg,,  
VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  KKaappoossvváárr,,  11995500--ttőőll  
11995522--iigg,,  11995522--ttőőll  11996655--iigg  MMeeggyyeeii  
KKöönnyyvvttáárr,,  11996655--ttőőll  11998899--iigg  PPaallmmiirroo  
TToogglliiaattttii  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr,,  11998899--ttőőll  
11999911--iigg  SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr,,  iilllleettvvee  
11996611--ttőőll  11999911--iigg  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  
((ffeennnnttaarrttóó::  KKaappoossvváárrii  VVáárroossii  TTaannááccss,,  
iilllleettvvee  KKaappoossvváárr  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  
KKöözzggyyűűllééssee))  

    
88..  TTííppuuss  sszzeerriinnttii  bbeessoorroolláássaa::    

    
aa))  TTeevvéékkeennyyssééggee  jjeelllleeggee  aallaappjjáánn::  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  
    
bb))  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  sszzeerrvv  ffaajjttáájjaa::  KKöözziinnttéézzmméénnyy  

    
99..  FFeellaaddaatteellllááttáásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  

ffuunnkkcciióójjaa::  
ÖÖnnáállllóóaann  mműűkkööddőő  
EEllőőiirráánnyyzzaattookk  ffeelleettttii  rreennddeellkkeezzééssii  
jjooggoossuullttssáágg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  tteelljjeess  
jjooggkköörrrreell  rreennddeellkkeezzőő  sszzeerrvv..  PPéénnzzüüggyyii--
ggaazzddaassáággii  ffeellaaddaattaaiitt  aa  SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  KKiinnccssttáárrii  SSzzeerrvveezzeett  llááttjjaa  
eell..  

SSzzáámmllaavveezzeettőő::  OOTTPP  ééss  KKeerreesskkeeddeellmmii  BBaannkk  RRTT  
SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  IIggaazzggaattóóssáággaa    

SSzzáámmllaasszzáámm::  1111774433000022--1155557711777755  
    
1100..  VVeezzeettőőjjéénneekk  kkiinneevveezzééssii,,  mmeeggbbíízzáássii,,  

vváállaasszzttáássii  rreennddjjee::  
SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  
KKaappoossvváárr  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  
KKöözzggyyűűlléésseeiinneekk  eeggyyüütttteess  hhaattáásskköörréébbee  
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ttaarrttoozzóó  iiggaazzggaattóóii  kkiinneevveezzééss--vveezzeettőőii  
mmeeggbbíízzááss  aa  kköözzaallkkaallmmaazzoottttaakk  jjooggáálllláássáárróóll  
sszzóóllóó  11999922..éévvii  XXXXXXIIIIII..  ttöörrvvéénnyy  ééss  aa  
vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  sszzóóllóó  115500//11999922..((XXII..2200..))  
KKoorrmm..  rreennddeelleett  aallaappjjáánn..  

    
1111..  FFooggllaallkkoozzttaattoottttjjaaiirraa  vvoonnaattkkoozzóó  

ffooggllaallkkoozzttaattáássii  jjooggvviisszzoonnyy((ookk))  
mmeeggjjeellööllééssee::  

KKöözzaallkkaallmmaazzoottttii  jjooggvviisszzoonnyy  
AA  kköözzaallkkaallmmaazzoottttaakk  jjooggáálllláássáárróóll  sszzóóllóó  
11999922..  éévvii  XXXXXXIIIIII..  ttöörrvvéénnyy  ééss  aa  
vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  sszzóóllóó  115500//11999922..((XXII..2200..))  
KKoorrmm..  rreennddeelleett  aallaappjjáánn..  EEggyyeess  
ffooggllaallkkoozzttaattoottttjjaaiinnaakk  aa  jjooggvviisszzoonnyyaa  
mmuunnkkaavváállllaallóó,,  mmeellyyeekkrree  nnéézzvvee  aa  MMuunnkkaa  
TTöörrvvéénnyykköönnyyvvéérrőőll  sszzóóllóó  11999922..  éévvii  XXXXIIII..  
ttöörrvvéénnyy  aazz  iirráánnyyaaddóó..    

1122..  AA  ffeennnnttaarrttóó  nneevvee  ééss  ccíímmee::  SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt    
77440000  KKaappoossvváárr,,  CCssookkoonnaaii  uu..  33..  
KKaappoossvváárr  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  
77440000  KKaappoossvváárr,,  KKoossssuutthh  ttéérr  11..  
((mmeeggáállllaappooddááss  aallaappjjáánn  jjáárruull  hhoozzzzáá  aazz  
iinnttéézzmméénnyy  mműűkkööddtteettééssééhheezz))  

    
1133..  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  ttííppuussaa::  KKöönnyyvvttáárr  
    
1144..  TTeelleepphheellyyeeii,,  ffiióókkkköönnyyvvttáárraaii::  --  4488--aass  IIffjjúússáágg  úúttii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  

  KKaappoossvváárr,,  4488--aass  IIffjjúússáágg  uu..  5544--6600..    
--  PPeettőőffii  SSáánnddoorr  EEmmlléékkkköönnyyvvttáárr,,  
  HHoonnvvéédd  uu..  11..    
--  DDoonnnneerrii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  
  ZZrríínnyyii  uu..  1166..  
- Cseri Fiókkönyvtár, 
 Tompa M. u. 1. 
- Tüskevári Fiókkönyvtár, 
 Hajnóczy u. 15.  
--  FFüürreeddii  uuttccaaii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  
  FFüürreeddii  uu..  4411--4433..    
--  SSzzeennttjjaakkaabbii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  
  PPééccssii  uu..  112266..  
--  KKaappoossffüürreeddii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  
  KKaappoossffüürreeddii  uu..  
--  TTooppoonnáárrii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  TTooppoonnáárr  
--  RRééppáássppuusszzttaaii  FFiióókkkköönnyyvvttáárr,,  
  RRééppáássppuusszzttaa  

   

1155..  AA  ffeellaaddaatt  eellllááttáássáátt  sszzoollggáállóó  vvaaggyyoonn  ééss  
aa  vvaaggyyoonnffeelleettttii  rreennddeellkkeezzééss  jjooggaa::  

AAzz  iinnttéézzmméénnyy  aa  ffeellaaddaattaaiitt  aa  mmeeggyyeeii  
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonn  ééss  
vvaaggyyoonnggaazzddáállkkooddááss  sszzaabbáállyyaaiirróóll  sszzóóllóó  
1166//22000055..((XXIIII..2266..))  ÖÖRR--bbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  
vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkkkaall  vvééggzzii..  
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AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vvaaggyyoonnáánnaakk  ttuullaajjddoonnjjooggaa  
aazz  aallaappííttóó  ookkiirraatt  mmeelllléékklleettéétt  kkééppeezzőő  
TTáárrssuulláássii  MMeeggáállllaappooddááss  sszzeerriinntt::  
SSoommooggyy  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  
KKaappoossvváárr,,  CCssookkoonnaaii  uu..  33..  
IInnggaattllaann  hheellyyrraajjzzii  sszzáámmaa::  334444..  
FFiióókkkköönnyyvvttáárraakk::  KKaappoossvváárr  MMeeggyyeeii  JJooggúú  
VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa,,  KKaappoossvváárr  

   

1166..  AAzz  iinnttéézzmméénnyyii  tteevvéékkeennyysséégg  
eellllááttáássáánnaakk  mmóóddjjaa::  

A könyvtár tevékenységét az 1992. évi 
XXXVIII. törvény és a vonatkozó szakmai 
jogszabályok – különösen az 1997.évi CXL. 
törvény -, a Somogy Megyei Önkormányzat 
rendeletei, a jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzat alapján végzi. 

 

Záradék: 

A Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
......../2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá, Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése ........./2009.(VI.11.) sz. határozatával 2009. június 11-én 
hagyta jóvá.  

 

Kaposvár, 2009. .............................. 

 

       P.H.             P.H. 
 Szita Károly     Gelencsér Attila 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Somogy Megyei Közgyűlés 
 polgármestere           elnöke 
 
 Dr. Kéki Zoltán          Dr. Vörös Tamás 
 címzetes főjegyző           megyei főjegyző 

 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2009. június 15. 
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-----33. Előterjesztés az alapítványi támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 796   Száma: 09.06.11/33/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
147/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Megye-Város Közös Alapból 

- Manócska Alapítvány részére (gyermekfektetők költségeihez) 20.000 Ft 
- Katicabogár Bölcsődei Alapítvány részére (udvari játékok vásárlásához) 20.000 Ft 
- Képírás Művészeti Alapítvány részére (kiállítás költségeihez) 20.000 Ft 
- Tüskevárért 2007. Közhasznú Alapítvány részére (működéshez, programokhoz)80.000 Ft 
- Remény 2007 Alapítvány részére (működéshez) 40.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány részére (havilap megjelentetéséhez) 50.000 Ft 
- Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére (jubileumi rendezvényhez) 50.000 Ft 
- Mártírok és Hősök Közalapítvány részére (programjaikhoz) 25.000 Ft 
- Pro Pannonia Kiadó Alapítvány részére (regény megjelentetéséhez) 50.000 Ft 
- Gyermekeink Jövőéjért Alapítvány részére (verseny megtartásához) 20.000 Ft 
- Szárnyas Szó Alapítvány részére (nemzetközi kórusversenyen részvételhez) 50.000 Ft 
- Roxinház Alapítvány részére (János Vitéz színreviteléhez) 50.000 Ft 
- „Aranyló Ősz” Alapítvány részére (kerti pavilon építéséhez) 20.000 Ft 
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Vajda Imréné képviselő egyéni képviselői keretéből 

- Mementó Alapítvány részére  10.000 Ft 
 
Tóth István tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Mementó Alapítvány részére 5.000 Ft 
-  

Dr. Giber Vilmos tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
- Mementó Alapítvány részére  5.000 Ft 

 
Dér Tamás képviselő egyéni képviselői keretéből 

-  Mementó Alapítvány részére  10.000 Ft 
 
Csutor Ferenc tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Mementó Alapítvány részére  5.000 Ft 
 
Borhi Zsombor tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Mementó Alapítvány részére  5.000 Ft 
 
Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői keretéből 

-  Mementó Alapítvány részére  5.000 Ft 
 

Dr. Szép Tamás tanácsnok egyéni képviselői keretéből 
- Mementó Alapítvány részére 5.000 Ft 

 
Jurmann Béla tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Mementó Alapítvány részére 5.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. július 30. 
 
 
 

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

 
 
Csizi László képviselő „Kaposváron a Kócsag utcában a 65. számú épület és a Toponári út 
közötti mintegy 80 méteres szakaszon nem készült közvilágítás, mely az Ötv. szerint az 
önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. A jelzett szakaszon – legalább irányfény 
jelleggel – 1 db közvilágítási oszlop és lámpa elhelyezését – részben az É-i oldali járdának 
közvetlenül a vízelvezető árok mellé építése, részben az utóbbi időben megromlott 
közbiztonság miatt (a környéken lakók a késő esti, éjszakai órákban félnek ezen az 
útszakaszon közlekedni) – indokoltnak tartom. A beruházás körülbelül 100-150 ezer forintos 
költségéhez a képviselői keretemben rendelkezésre álló 111 000 Ft-ot felajánlom. Kérem 
javaslatom elfogadását és a szükséges intézkedések megtételét.”  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „A 2009. május 20-án benyújtott interpellációjában a 
Kócsag utca ezen részén a közvilágítás hiányát jelezte, és egyben felajánlotta a rendelkezésre 
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álló képviselői keretét (111 ezer Ft-ot), a hiányzó világítás kiépítéséhez. A bejelentését és a 
felajánlott pénzbeli támogatást köszönjük.  A Műszaki Igazgatóság árajánlatot kér, hogy 
mennyibe kerülne az utca Toponári út felöli végének megvilágítása. Amennyiben a 
kivitelezés költsége meghaladja az ön által felajánlott összeget, úgy annak kiegészítését 
fogom javasolni a költségvetés kisebb közvilágítási előirányzatából.” 
 
Csizi László képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.  
 

 
Kováts Imre képviselő „A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. rendelkezése 
szerint a képviselő-testület üléséről a jegyző készítet jegyzőkönyvet, felelősség terheli a 
jegyzőkönyv tartalmi hitelességéért. A jegyzőkönyv hitelessége nem csupán a formai 
előírásoknak való megfelelést jelenti, hanem köteles a jegyző arra is ügyelni, hogy a 
jegyzőkönyv tartalmilag hűen tükrözze az ülésen elhangzottakat. A Közgyűlés Szervezeti- és 
Működési Szabályzata akként rendelkezik, hogy a tartalmi hűség érdekében a jegyzőkönyvet 
az ülésen rögzített hangfelvétel és a gyorsírók jegyzetei lapján kell elkészíteni.  
Annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv tartalmilag hűen tükrözze a közgyűlésen 
elhangzottakat, az elmúlt években a hozzászólásaim döntő többségét írásban is átadtam a 
közgyűlési referensnek, illetve a jegyzőkönyv készítésével megbízott hivatali dolgozónak.  
A korábbi években a jegyzőkönyv készítéséhez nyújtott segítségem eredményeként is érdemi 
észrevételt nem kellett tennem, a jegyzőkönyvek tartalmilag hűen tükrözték a közgyűlésen 
általam elmondott gondolatokat (azért is, mert a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazta a 
hozzászólásomat).  
Sajnos az elmúlt egy évben kénytelen voltam több alkalommal is észrevételt tenni, mert a 
jegyzőkönyv olyan mondatokat is rögzített, amely a közgyűlésen részemről nem hangzottak 
el, és mert a jegyzőkönyv tartalmilag nem tükrözte a közgyűlésen általam elmondottakat.  
A 2009. áprilisi közgyűlésen elhangzott – az írásos előterjesztésemhez kapcsolódó és 
mellékelt – szóbeli kiegészítésemet rögzítő jegyzőkönyv olyan mondatot is tartalmaz, amely a 
közgyűlésen részemről nem hangzott el, de főleg tartalmilag nem tükrözi a közgyűlésen 
elhangzottakat. Sőt, durván elferdíti az Országzászló újjáépítésével kapcsolatban elmondott 
álláspontomat, annak tartalmát.  
A kifogásol jegyzőkönyvi mondat a következő: 
„Nem akart senkit meggyőzni, de mint képviselő igényt tartott a képviselők felelős döntéseire, 
vagyis egyetértés esetén építhető újjá az országzászló, mint ahogy más településeken is 
történt. „ 
A közgyűlésen elhangzott mondat („Senkit nem akarok meggyőzni, de mint kaposvári igényt 
tartok a képviselők felelős döntéseire.”) – a szóbeli kiegészítésben – lezárja a két világháború 
közötti országzászló mozgalom társadalmi, politikai körülményeinek, a történelmi tények 
ismertetését, melyet annak érdekében mondtam el, hogy segítsem a képviselők felelős 
döntését.  
A jegyzőkönyv pontatlanul rögzített mondatot a jegyzőkönyv írója a „vagyis” szóval 
összekötve egy – a részemről el nem hangzott – magyarázó mellékmondattal, mely szerint 
„egyetértés esetén építhető újjá az Országzászló, mint ahogy más településeken is 
megtörtént.” Így a jegyzőkönyvi mondat – a nekem tulajdonított tartalom szerint – a 
képviselők felelős döntései, egyetértése esetén építhető újjá az Országzászló.  
Ilyen tartalmú mondat, illetve mondatok részemről a közgyűlésen nem hangzottak el.  
Ugyanis az általam elmondott szóbeli kiegészítés vonatkozó részletének pontos szövege a 
következő: „Igényt tartok arra is, hogy a Polgármester Úr szerezzen érvényt – a közgyűlése 
által megerősített – álláspontjának, mely szerint csak a kaposváriak – közadakozásban is 
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megnyilvánuló – egyetértése esetén építhető újjá az Országzászló. Ahogy ez történt más 
településeken is.” 
Az elmondottak alapján nem kétséges, hogy indokolt a kifogásolt jegyzőkönyvi módosítás.  
Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 
Amikor kértem a jegyzőkönyv módosítását, azt a választ kaptam, hogy az interpellációmban 
is idézett jegyzőkönyvi mondat tartalmilag hűen tükrözi az ülésen részemről elhangzottakat.  
Az előbbiekben leírtak alapján is fenntartja azon álláspontját, miszerint a jegyzőkönyv – a 
kifogásolt mondat tekintetében – tartalmilag hűen tükrözi a közgyűlésen részemről 
elmondottakat, vagyis Ön is indokoltnak tartja a módosítást? Milyen intézkedéseket kíván 
tenni annak érdekében, hogy a közgyűlésről készített jegyzőkönyvek – valamint képviselői 
hozzászólás esetében- hűen tükrözzék az ülésen elhangzottakat?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „A 2009. június 8-án benyújtott interpellációjában 
foglaltakkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997.(I.21.) 
önkormányzati rendelet 42.§ (1) bekezdése értelmében.  
„A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely a megjelent Közgyűlési tagok és 
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A Közgyűlés tagjának az adott 
napirendi pont tárgyalásakor tett előzetes kérésre saját hozzászólását a jegyzőkönyvben szó 
szerint rögzíteni.” A „lényeg” megfogalmazása a legjobb szándék, munkatársaim igyekezete 
ellenére sem egyszerű feladat gyakorta.  
Képviselő úr írásos – részünkre leadott – hozzászólását, mivel azt nem kérte nem írtuk szó 
szerint a jegyzőkönyvbe, de jelzését követően azt csatoltuk a 2009. április 23-ai 
jegyzőkönyvhöz.  
Kérem az interpellációra adott válaszom elfogadását.” 
 
Kováts Imre képviselő nem kapott arra választ, hogy indokoltnak tartja-e a kifogásolt 
jegyzőkönyvi mondat módosítását. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy annál pontosabban a jegyzőkönyvben 
nem lehet idézni a megjegyzést, minthogy a jegyzőkönyv részévé lett téve csatolással. 
 
Kováts Imre képviselő nem fogadta el az interpellációra adott választ. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 797   Száma: 09.06.11/34/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 11:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 65.39 60.72 
Nem 2 7.69 7.14 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
148/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszát 
Kováts Imre képviselőnek a „Mi hiányzik a tartalmi hűség feltételei közül?” kapcsolatos 
interpellációjára elfogadta.  
 
 
 

-----34. Előterjesztés az oktatási, nevelési intézményvezetői megbízásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket. Köszönetet mondott 
Ponikfor Zoltán, Kraliczik Zoltán igazgatóknak, Milovecz Józsefné, Kovács Éva, Medveczki 
Árpádné, Kódai Istvánné és Selinger Jánosné óvodavezetőnek nyugdíjba vonulásuk 
alkalmával. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nyugdíjba vonuló igazgatók és 
óvodavezetők megkapták a címzetes igazgatói, illetve címzetes óvodavezetői címet.  
 
Czékus Marianna Ágnes pályázó röviden kiemelte a vezetői programjából azokat a 
gondolatokat, fejlesztési irányokat, koncepciókat, amelyeket az elkövetkezendő években a 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában szeretne megvalósítani.  
 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna pályázó elmondta, hogy az integráció kapcsán a 
szakmai munkája által összegyűjtött szakmai tapasztalatait kívánja hasznosítani a jövőben az 
iskola működtetésénél. A pályázatában konkrét cselekvési tervet készített a 
székhelyintézmény igazgatói feladataira és beszélt az elkövetkezendő években 
megvalósítandó céljairól. 

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő mindkét pályázótól megkérdezte, hogy milyen lehetőségeket látnak az 
integrációs rendszerű nevelésben, gazdálkodásban?  
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Kováts Imre képviselő a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola jelenlegi igazgatójától 
megkérdezte, hogy nem zavarja-e az, hogy a városba bejáró diákok miatt a települési 
intézményeket be kell zárni? Mi a véleménye arról a képviselői véleményről, hogy az 
integrációs átszervezéssel a Klebelsberg által létrehozott világszínvonalú oktatási rendszer 
szétverése történik? Nem gondolja azt, hogy az iskolánkénti 5 millió forint többlet jövedelem 
esetleg sokkal kisebb összeg, mint az az anyagi hátrány, amely a működtetés hatékonyságával 
járhat együtt? Mi arról a véleménye, hogy az új Kormány létrejötte után a 2010-2011-es 
oktatási évben eltörlik az integrációt, ismét önálló iskolaként fognak működni, a Kormány 
megnöveli az iskolák normatív támogatását?  
 
Paksi Lajos képviselő Ügyrendi kérdésében javasolta, hogy a pályázóknak ne kelljen a 
politikai kérdésekre válaszolniuk.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület megszavazza az 
ügyrendi javaslatot, akkor a pályázóknak csak a szakmai kérdésekre kell válaszolniuk.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 802   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az ügyrendi javaslat elfogadásáról az alábbiakban szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 84.62 78.57 
Nem 4 15.38 14.29 
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: 
 
 
Czékus Marianna Ágnes pályázó elmondta, hogy számára a rendszerben levő konkrétum a 
továbbképzés, az egymás iskolájába való óralátogatások pozitív hatása, és a másik iskolába 
való áttanítás.  
 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna pályázó elmondta, hogy számára a szakmai többlet 
a közös tantárgyfelosztás, a városi munkaközösségekben összeadódó tudástöbblet, a 
tanulmányi és sportversenyek szervezése és az iskolai erőszak is visszaszorítható. Gazdasági 
többletnél megemlítette, hogy a megbízási szerződések megkötésénél a  100%-os szakos 
ellátottságra törekednek, amibe befektetett pénzösszegekre nem lesz szükség, mert egy 
intézményként közös tantárgyfelosztással ezeket a pénzeket megtakaríthatják, 
csoportnormatívák lehívásánál hozzájutnak a maximálisan kiaknázható állami támogatáshoz, 
ami eddig önálló iskolaként nem volt lehetséges.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ értelmében ilyen ügyrendi 
javaslatot képviselő nem tehet.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy az ügyrendi javaslatot azért tette, mert a kérdéseket 
nem odavalónak érezte. Nem ért egyet az integrációval, de amennyiben ezt kell tenni, abban 
az esetben az a cél, hogy ebből a legjobbat hozzák ki. A kérdést is azért tette fel, hogy a 
pályázók az integrációban milyen lehetőségeket látnak. Véleménye szerint mindkét pályázó 
jól látja a lehetőségeket.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy nem egyedül van a teremben, aki oktatáspolitikai 
kérdésekben nehezen mondanak érdemi véleményt. Sajnálta, ha a kérdései kapcsán 
kellemetlen helyzetbe került volna Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, nem ez a szándék 
vezérelte. Elmondta, hogy azért tette fel a kérdéseket, mert a pályázati anyagában politikusi 
hivatkozások is voltak. Nem értette, hogy a vezetői szint számának növekedése, és az ebből 
fakadó vezetéselmélet, bizonyított hatékonyság csökkenés miért lenne politikai kérdés.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az integráció megszavazásánál nem is gondolták, 
hogy ennyi lehetőség van benne és örömmel vette, hogy mindkét pályázó kereste a pályázati 
kiírásban szereplő lehetőségeket, előnyöket annak érdekében, hogy a kaposvári oktatás 
színvonalát emelni lehessen.  
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 803   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Czékus Marianna Ágnes kinevezéséről a Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola vezetőjévé az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 34.62 32.14 
Nem 1 3.85 3.57 
Tartózkodik 16 61.53 57.15 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 804   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna kinevezéséről a Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola vezetőjévé az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 84.62 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Szabó Zoltánné Kudomrák 
Zsuzsanna igazgatói kinevezéséhez. 
 
Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna megköszönte a képviselő-testület bizalmát.  
 
Garaminé Szente Éva pályázó a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnáziumban 
jelenlegi munkájáról és jövőbeli céljairól beszélt.  
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ismeri a kaposvári oktatási rendszert, 
érződik a családias hangulat. Gratulált a vezető beosztásba kerülő pályázóknak.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 805   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület Garaminé Szente Éva kinevezéséről a Toldi Lakótelepi Általános 
Iskola és Gimnázium vezetőjévé 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: 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Garaminé Szente Éva 
igazgatói kinevezéséhez.  
Továbbá gratulált Kokas Ferenc magas állami kitüntetéséhez.  
 
 
Kokas Ferenc pályázó a pályázatát nem kívánta kiegészíteni.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Vajda Imréné képviselő megkérdezte, hogy megnyugtató-e számára a Zeneiskola és a 
Színház zenekara közötti problémának a rendezése?  
 
Kokas Ferenc pályázó nem tudott válaszolni, mert a Színház zenekarával nincs jelenleg 
kapcsolata.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy van-e elképzelése mikor lehet újra szabadtéri 
koncerteket szervezni az iskola udvarán?  
 
Kokas Ferenc pályázó elmondta, hogy ebben az évben is voltak szabadtéri rendezvények, 
megtörtént a táncparkett felújítása is. Pénzügyi kérdésnek vélte a nyári szabadtéri koncertek 
megrendezését. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 806   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület Kokas Ferenc kinevezéséről a Liszt Ferenc Zeneiskola vezetőjévé 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: 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Kokas Ferenc igazgatói 
kinevezéséhez.  
 
 
Agócs Attila pályázó szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a jelenlegi igazgató úr mellett 
dolgozik 1991 óta. Örömmel töltötte el, hogy pedagógus munka mellett építészmérnökként is 
részt vehetett az iskola felépítésében.  
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Svajda József képviselő továbbra is kérte az elmúlt években folytatott együttműködést, és a 
következő években a munkaerőpiac kiszolgálását a megújuló szakképzésekkel.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 807   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
Tárgya: A testület Agócs Attila kinevezéséről az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és 
Kollégium vezetőjévé 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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Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Agócs Attila igazgatói 
kinevezéséhez.  
 
Máté Mártonné pályázó elmondta, hogy szeret az óvodában dolgozni és reméli, hogy a 
kapott bizalommal, lehetőséggel élni tud.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 808   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Máté Mártonné kinevezéséről a Tar Csatár Központi Óvoda 
vezetőjévé 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: 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Máté Mártonné 
óvodavezető kinevezéséhez.  
 
 
Várkonyi Gáborné pályázó pályázatát nem kívánta kiegészíteni.  
 
 
 

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

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

 
 
 
 

 



2009.07.02. 14:47:50        H:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-06-11-I.doc        101. oldal, összesen: 109 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 809   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Várkonyi Gabriella kinevezéséről az Nemzetőr sori Központi Óvoda 
vezetőjévé 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: 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Várkonyi Gabriella 
óvodavezetői kinevezéséhez.  
 
Tavali Gabriella pályázó a programjában röviden elmondta az integrált intézmény 
vezetésére vonatkozó hosszú-, és középtávú célkitűzéseit.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 810   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület Tavali Gabriella kinevezéséről a Petőfi Sándor Központi Óvoda 
vezetőjévé 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: 
 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Tavali Gabriella 
óvodavezetői kinevezéséhez.  
 
 
Cseh Istvánné pályázó a pályázatát nem kívánta kiegészíteni. Megköszönte a képviselő-
testületnek, hogy 1991 óta támogatták vezetői pályázatát.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 811   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 12:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Cseh Istvánné kinevezéséről a Rét Utcai Központi Óvoda vezetőjévé 
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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Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Cseh Istvánné 
óvodavezetői kinevezéséhez.  
 
Bekesné Porczió Margit pályázó az integrációs elképzeléseket kihívásnak érzi, szakmai 
tudása kellő birtokában kellő energiát érez a feladatok megvalósítására.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy mennyire tartja vállalhatónak a Pensio 17 Kft 
fizetett hirdetéseiben való szerepvállalását?  
 
Bekesné Porczió Margit pályázó a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Festetics 
Karolina Központi Művészeti Bázis Óvoda az allergiás gyerekek diétás étkeztetését is ellátja, 
és mindig készségesen áll az újságírók, tévék rendelkezésére, hogy nyilatkozzon  a 
szakmailag magas szinten működtetett programról.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 812   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 13:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Bekesné Porczió Margit kinevezéséről a Festetics Karolina Központi 
Óvoda vezetőjévé 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 3   10.71 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Bekesné Porczió Margit 
óvodavezetői kinevezéséhez.  
 
Molik Edit pályázó a pályázatát kiegészítve elmondta, hogy 2003 óta integrált óvodavezető. 
A nehézségeket mindig megpróbálta megoldani és a jövőben csatlakozó óvoda vezetőkkel  
együttműködésre törekszik. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 813   Száma: 09.06.11/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 13:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Molik Edit kinevezéséről a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
vezetőjévé 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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Molik Edit óvodavezetői 
kinevezéséhez.  
 
 
153/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.)  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsannát, a 
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatói (magasabb vezetői)  
feladatainak ellátásával  2009. július 1-től-tól 2014. augusztus 15-ig. 
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
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2.)  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Garaminé Szente Évát, a kaposvári Toldi 
Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. 
augusztus 16-tól  2014. augusztus 15-ig.  
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. augusztus 15. 
 
3.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Kokas Ferencet, a Liszt Ferenc 
Zeneiskola magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. augusztus 16-tól  2014. augusztus 
15-ig.  
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. augusztus 15. 
 
4.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Agócs Attilát, az Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. augusztus 1-
től  2014. augusztus 15-ig.  
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. július 31. 
 
5.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Máté Mártonnét, a Tar Csatár Központi 
Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. július 1-től  2014. augusztus 15-ig. 
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
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6.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Várkonyi Gábornét, a Nemzetőr sori 
Központi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. július 1-től  2014. augusztus 
15-ig.  
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
 
7.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Tavali Gabriellát, a Petőfi Sándor 
Központi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. július 1-től  2014. augusztus 
15-ig. 
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
 
8.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Cseh Istvánnét, a Rét Utcai Központi 
Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. július 1-től  2014. augusztus 15-ig. 
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
 
9.)   
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Bekesné Porczió Margitot, a Festetics 
Karolina Központi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. július 1-től  2014. 
augusztus 15-ig. 
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
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10.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Molik Editet, a Bajcsy Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2009. július 1-től  2014. augusztus 
15-ig. 
 
 
 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   2009. június 30. 
 
 
 

-----35. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ magasabb vezetőjének kinevezése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszötte a meghívott pályázókat. Elmondta, hogy a pályázók 
hozzájárultak a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.  
 
Turnár Jánosné pályázó elmondta a pályázatában szereplő vezetői elképzeléseit, és 
kiemelte, hogy célja, az intézmény működésében ne okozzon fennakadást az 
intézményvezető-váltás.  
 
Varga Zoltán pályázó a pályázatát nem kívánta kiegészíteni, röviden bemutatta eddigi 
pályafutásának állomásait.  
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 814   Száma: 09.06.11/40/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 13:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület Turnár Jánosné kinevezéséről a Szociális Gondozási Központ 
vezetőjévé az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 815   Száma: 09.06.11/40/0/A/KT 
Ideje: 2009 június 11 13:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Varga Zoltán kinevezéséről a Szociális Gondozási Központ vezetőjévé 
az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 28.00 25.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 18 72.00 64.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester a képviselő-testület nevében gratulált Turnár Jánosné vezetői 
kinevezéséhez.  
 
 
154/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kinevezi Turnár Jánosnét 
határozatlan időre a Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői álláshelyére. 
 
 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:    2009. június 30. 
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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                                                  Zsoldos Róbert 
                            tanácsnok képviselő 
 
 


