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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. augusztus 31. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait  
és a Hivatal megjelent munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 28 
tagja közül 24 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. 
Zsoldos Róbert jegyzőkönyv-hitelesítő a Közgyűlésen nem tud jelen lenni, így Hoffmann-né 
Hetesi Noémi képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 842   Száma: 09.08.31/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 augusztus 31 19:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
történő megválasztásáról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 4   14,29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
173/2009. (VIII.31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Hoffmanné Hetesi Noémit jegyzőkönyv-
hitelesítőnek megválasztotta. 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 

az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkenést és  
 energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását megvalósító 
 beruházások támogatásáról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 843   Száma: 09.08.31/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 augusztus 31 19:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,71 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,71 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   14,29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
174/2009. (VIII.31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirendi pont: 
 

1. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás  
csökkenést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását 
megvalósító beruházások támogatására 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 
 

-----1. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkenést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását 

megvalósító beruházások támogatására 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a tárcák közti 
feladatátrendezés miatt az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításával 
kapcsolatos feladatsor és kiírás megváltozott. Bevezették a klíma bonusz intézményét, amivel 
a lakóépületek még többlet támogatásokat is kaphatnak a megtakarítás arányában. Elmondta, 
hogy az önkormányzat nem változtatott a több ezer kaposvári panellakás felújításánál,  és  
továbbra is 1/3 részben részt vállal a felújítási költségek biztosításában, vagyis lakásonként  
maximum 500 ezer forint erejéig. Abban az esetben, ha a bonusz kapcsán megemelkedik az  
állami támogatás összege, akkor az önkormányzati támogatás a lakossági támogatás  
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mértékével arányos részt képviselhet. Úgy gondolta, hogy ezek a változtatások nem sértik a 
már támogatott lakóépületeket.  
Elmondta, hogy a bizottsági üléseken módosító javaslatként az hangzott el, hogy a pályázatok 
bírálata kapcsán a főépítész véleményét előzetesen ki kell kérni.  Támogatta a módosító 
javaslatot.    
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy miért feleződik az önkormányzati támogatás a 
lakóközösség klíma bonusz elnyerésével? Mivel a klíma bonusz igénybe vételével az  
önkormányzat megtartja az 1/3-os támogatást, így a lakóközösség önereje 7% lesz. A 
koncepció alapcélja az energiatakarékosságra való ösztönzés a környezetbarát energiáknak az  
elterjedésével. Van-e arra elképzelés, hogy a már elnyert klíma bonusz esetében az  
önkormányzat az 1/3-os támogatási összeget visszaállítsa? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy kedvező a 
pályázatnak a klíma bonusz alapjául szolgáló mutatója, mert így 60%-os állami támogatásban 
részesülnek és a fennmaradó rész csak 40%. Ebből az önkormányzatnak 30%-ot, illetve a 
lakóközösségnek 10%-ot kellene viselnie, ezáltal az állami támogatás kedvező helyzetbe 
hozza a lakóközösséget. Viszont az önkormányzati támogatás nem mehet a lakossági önrész 
alá, ebben az esetben 20-20% az önkormányzat és a lakóközösség támogatása,.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy több lakóközösség jelezte felé, hogy a hatósági 
engedélyek beszerzésének feltételei szigorúak. Felkeresték a polgármester urat, hogy lenne-e 
lehetőség a hatósági engedély kedvezőbb feltételeinek megteremtésére. 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági 
ülésen a hiánypótlási határidőről vita folyt. Javasolta, hogy normatív módon szabályozzák a 
hiánypótlási határidőket, mert rövidnek vélte azzal szemben, hogy a benyújtási határidőre és 
az elbírálásra is ugyanannyi idő áll rendelkezésre. Elképzelhetőnek tartotta, hogy ezáltal a 
hiánypótlások miatt valamelyik pályázó kiesik a rendszerből. Jegyző úrtól megkérdezte, hogy 
tud-e ígéretet tenni arra, amennyiben a döntés meghozatalig a hiánypótlás nem zárul le, akkor 
a pályázó nem fog kiesni a rendszerből, ezáltal megkapja az állami és az önkormányzati 
támogatást is.  
 
Kováts Imre képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés forduljon a pályázat kiírójához a 
pályázati határidő meghosszabbítása ügyében. Több város polgármesterének a véleménye 
szerint ilyen rövid pályázati idő alatt érdemi pályázatra nem lehet számítani, csak a már kész 
pályázattal rendelkezőknek van lehetőségük pályázni, mivel minimális idő csak a pályázatuk 
kibővítésére elegendő. Véleménye szerint a pályázat kiírójának más feltételeket kell 
megfogalmaznia az érvényes pályázatok megszületéséhez.  
 
Jurmann Béla tanácsnok csatlakozott Kováts Imre képviselő javaslatához, hogy forduljanak 
a pályázat kiírója felé a pályázat benyújtási határidejének meghosszabbításához. A pályázat 
megjelenítéséről elmondta, hogy a város ebbéli kötelezettségét támogatja.  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy kérni fogják a pályázat kiíróját a határidő 
meghosszabbítására. Az állami támogatásoknál kiemelte, hogy a 2008. őszén beadott 
pályázatok közül 40-et még el sem bíráltak, és amit elbíráltak, azok közül is csak egy 
lakóközösség kapott támogatást.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az engedélyek kiadásával kapcsolatos problémáról 
elmondta, hogy ilyen jellegű probléma a gyakorlatban nincs. Ami ténylegesen probléma volt, 
hogy a társasházban voltak olyan lakók, akik nem járultak hozzá a munkához és emiatt 
csúszott időben a pályázat beadása. A pályázat beérkezését követően a hiánypótlásra 5 napjuk 
van a pályázóknak, viszont a pályázatok elbírálása nem emiatt tolódik. Hangsúlyozta, hogy az 
öt napon nem fognak változtatni. A pályázati kiírás kitolásáról elmondta, hogy a pályázóknak 
a lehető leggyorsabban a pályázatukat be kell adni az érkezési sorrendben történő elbírálás  
miatt. Elmondta, hogy egyetértett a kezdeményezéssel.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a pályázat határidejének kitolása csak abban az  
esetben változik, ha a pályázat kiírásának határideje is módosul.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 844   Száma: 09.08.31/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 augusztus 31 19:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,71 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,71 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   14,29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 44/2009.(IX.03.) 
önkormányzati rendeletét az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásáról szóló 
önkormányzatai rendeletét, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 845   Száma: 09.08.31/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 augusztus 31 19:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,71 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,71 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   14,29 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
175/2009. (VIII.31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az „Iparosított 
technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítését, felújítását megvalósító beruházások támogatására” szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium által meghirdetett „Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását 
megvalósító beruházások támogatására” című pályázat önkormányzati támogatására. A 
pályázati támogatást az Önkormányzat a PANEL-PLUSZ HITEL igénybevételével biztosítja.  
A pályázati felhívásokban szerepeltetni kell azt a kitételt, hogy a beruházásoknál a városképet 
érintő esetekben a városi főépítész véleményét ki kell kérni. 

 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


