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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. szeptember 24. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, a kollégáit, a megjelent vendégeket, a 
sajtó képviselőit, a Kapos Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
testület 28 tagja közül 26 jelen van, így a közgyűlés határozatképes.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy újabb elismerést kapott a város honlapja.  
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége e-GO díjban részesítette Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát a nagyvárosi kategória 2009. évi harmadik helyezettjét 
az önkormányzatok által kialakított és működtetett, a lakossági igényeknek mindenben 
megfelelő honlapjának elismeréseként.  
Elmondta, hogy a város 2008-ban „Az Év Települése” valamint a város honlapja a Magyar 
Internet Média és Web díjat is megkapta.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső szakértő tagjának megválasztásáról 

szóló szóbeli előterjesztést 

• a Kaposvár, Nyár utcában lévő 7205 hrsz-ú árok egy részének értékesítéséről valamint a 
7209 hrsz-ú ingatlanon létesítendő szolgalmi jogról szóló előterjesztést 

• a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést 

• alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő Ügyrendi javaslatában kérte, hogy vegyék fel 
napirendre a Hársfa utca forgalmáról szóló tájékoztatót. Elmondta, hogy ezzel a problémával 
már többször megkeresték Polgármester urat, de eddig még kielégítő választ nem kaptak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az ülés végén tájékoztatást fog adni a Cukorgyári  
új út tervezéséről és annak elkészítéséről. A képviselő-testület elé akkor fog kerülni, amikor a 
költségviselésről és a forrásokról kell dönteni.  
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 846   Száma: 09.09.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 08:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
176/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

− az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső szakértő tagjának 
megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést, 

− a Kaposvár, Nyár utcában lévő  7205 hrsz-ú árok egy részének értékesítéséről valamint  
a 7209 hrsz-ú ingatlanon létesítendő szolgalmi jogról szóló előterjesztést, 

− a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést, 

− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget  
biztosított Tóth István tanácsnok számára. 

 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Szóbeli előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső szakértő 
tagjának megválasztásáról szóló  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott nyelvi 
támogatással kapcsolatos rendeletmódosításról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

5. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
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6. Előterjesztés önkormányzati rendeleteknek közösségi irányelvvel történő 
harmonizációjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés a 2009/2010. tanév előkészítő előterjesztés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés a rendőrségi irodák működtetési feltételei megteremtéséről a Cseri 
utcában, a Pécsi utca környékén, illetve a Bartók Béla úti Általános Tagiskola 
épületében 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  
Kiegészítő előterjesztés  a rendőrségi irodák működési feltételei megteremtéséről a 
Cseri utcában, a Pécsi utca környékén, illetve a Bartók Béla úti Általános Iskola 
épületében című előterjesztéshez 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés a MTESZ-szel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

11. Előterjesztés a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítványba történő delegálásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

12. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. II./4. sz. üresen álló lakás értékesítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a Keleti temető új porta építésével kapcsolatos megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

14. Előterjesztés a DIGI Kft.-vel kötött szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés 
hatályba léptetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatt lévő helyiség portálcsere 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár, Gilice u. 31. sz. alatti bérlemény térítésmentes használati 
jogviszonyának meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés a „Toponári 1,-Ft-os telkek” pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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18. Előterjesztés a kaposvári 9107/3. hrsz-ú, Kanizsai utcai ingatlan hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a Búzavirág utcai bölcsöde átmenetileg szüneteltetett 10 férőhelyének 
visszaállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés az Önkormányzat és a Kaposi Mór Oktató Kórház együttműködéséről a 
méhnyakrák elleni védőoltás nem támogatotti személyi kör részére történő 
biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
21. Előterjesztés Kling József Fejedelem című szobrának felállításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés a Városliget területén létesítendő vendéglátóhely és nyilvános illemhely 
kialakítására kiírt pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a Sávház 1. lph. VIII/2. számú üresen álló önkormányzati bérlakás a 
BITT-ALBA LUX Konzorcium részére mintalakás, illetve iroda céljából történő 
bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás dokumentumainak 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
25. Előterjesztés a Somogy megyei vasúti mellék- és szárnyvonalak megszüntetése ellen 

tiltakozó felterjesztésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a „Vésztározás a Kaposon” tárgyú projekt megvalósításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a kaposvári 19202/8. hrsz-ú útterület telekkönyvi bejegyzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
28. Előterjesztés elöntés-veszélyeztetett területi csapadékvíz elvezető hálózata I. ütem 

DDOP-s pályázata benyújtásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
29. Előterjesztés Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Helyi hő és hűtési igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című projekthez benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítményhez szükséges ingatlanok megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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31. Előterjesztés a Kaposvár, Nyár utcában lévő 7205 hrsz-ú vízelvezető árok egy 
részének értékesítéséről valamint a 7209 hrsz-ú ingatlanon létesítendő szolgalmi 
jogról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági 
Szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

34. Jelentés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről (2009. II. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

35. Előterjesztés a 2009. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az  
önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Előterjesztés a 352/2007.(XII.20.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Interpelláció 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a „Virágos Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2009. évi 
adományozásáról 
Előterjesztő: Tóth István tanácsnok 
 

2. Előterjesztés lakásbérleti jogviszonyok létesítéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés gyógyszertámogatás elutasítása miatt benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés a lakáshitel hátralékának rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

5. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása miatt benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy napirend előtti felszólalás érkezett.  
  
Tóth István tanácsnok napirend előtti felszólalásában a csődbe avagy csőbe húzott 
panelprogramokról beszélt. Miközben Kaposvár a recesszió hatásait igyekszik csökkenteni, 
azt látjuk, hogy a Kormány a szakadék felé tolja Magyarország szekerét. Magyarország akkor 
hagyta a kis- és középvállalkozásokat, hozta lehetetlen helyzetbe a pályázókat, amikor a 
legnagyobb szükség lenne a segítségre. Egy év alatt a 74 beadott pályázat közel 
egyharmadával semmilyen lépés nem történt, csak egyetlen egy pályázatnál kötöttek 
támogatási szerződést, mert a Kormány vagy nem akarja, vagy nem tudja megmondani a 
pályázati támogatás idejét, illetve a feltételeit. Érthetetlennek tartotta, hogy a pályázókat arra 
bíztatják, hogy a kormányzati részre vegyenek fel hitelt, amikor az önrészt is hitelből fedezik. 
Hogyan gondolhatja a Kormány, hogy ilyen körülmények között saját kockázatra buzdítják a 
lakóközösséget? Nem látott megoldást. Elmondta, hogy Kaposvár Közgyűlése minden 
pályázatot támogatott. Szomorúnak tartotta, hogy a lakók számára ebben az évben sem 
csökkennek a költségek.  
Kérte Kaposvár MSZP-s országgyűlési és helyi képviselőit, hogy tegyenek meg mindent a 
kaposváriak érdekében.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 2001-ben az országban azon városok közé 
tartoztak, amelyek a panelpályázatokat önkormányzati segítséggel, a lakók hozzájárulásával 
és a kormányzati 1/3 támogatással elkezdték. A tavaly szeptember óta beadott pályázataik 
közül még egyik kivitelezése sem kezdődhetett el most ősszel, nincs remény, hogy a fűtési 
szezonig valamelyik ház is be fog fejeződni. Ez több mint 2000 családot érint. A leendő  
felújítási pályázatot benyújtott lakásokban élőket, akik joggal remélték, hogy az idei fűtési 
szezont már nyílászáró cserével és hőszigeteléssel kezdhetik. Érthetetlennek tartotta, hogy 
miért hitegetik a lakókat, hogy pályázat után támogatni fogják őket. Az önkormányzat 
előteremtette a 2/3-ot a lakókkal együtt, az 1/3 rész hiányzik. Azt a megoldási javaslatot 
ajánlja a Kormány Kaposvár lakótelepein élőknek, hogy a saját részen túlmenően még az  
állami támogatást is hitelből előlegezzék meg. Mindenkitől kérte, hogy hatékonyan lépjen fel 
ebben a tekintetben.  
 
 

-----1. Előterjesztés az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső szakértő 
tagjának megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy Jágerné Katona Zsuzsanna külső bizottsági tag 
lemondott tagságáról. Kérte a képviselőket, fogadják el a lemondását, és helyette Hausz 
Árpád megválasztását javasolta.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 847   Száma: 09.09.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 08:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület Hausz Árpád Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső 
szakértő tagjának megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
177/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 361/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

VI. Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság:  
  A bizottság külső szakértő tagjai: 
  11.  Hausz Árpád; 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Határidő:  értelem szerint  
 
 
Szita Károly polgármester megkérte Zsoldos Róbertet az esküszöveg elmondására, és kérte 
a jelenlévőket Hausz Árpád eskütételének idejére álljanak fel. Lezajlott az eskütétel.  
 
 
 
-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítésről és a 

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

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

 
 

Szita Károly polgármester „Minden év szeptemberében tárgyaljuk ezt a költségvetési 
előterjesztést. Szeretném felhívni figyelmüket több kiegészítő határozati javaslatra, 
amennyiben kérdésük van, vagy hozzászólni szeretnének, akkor legyenek kedvesek azt is  
tegyék meg. Kiosztottuk az anyagokat, szándék a Csíky Gergely Színház felújítása, a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség az Infrastruktúra Fejlesztési Hitelnél egy pontosító 
határozati javaslatot kért tőlünk, és lesz még egy plusz határozati javaslat, amelyet a szóbeli 
kiegészítésem kapcsán kívánok megosztani önökkel.  
Az első félév teljesítése és azért persze nem a háromnegyed éves beszámolót tárgyaljuk, de 
hát itt élünk a városban, láthatják, hogy Kaposvár épül. Folynak azok a beruházásaink, 
folynak azok a felújításinak, amelyeket elhatároztunk az év elején.  
A nagyberuházásaink közül az Uszoda és Gyógyfürdő munkálatai folynak. A belvárosban 
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járva láthatják azt, hogy folyik a belvárosi rehabilitáció, rekonstrukció. Ha a Kapos Hotel 
mögé betekintenek az Ady 12-14 udvarába bemennek, akkor láthatják, hogy a parkolóház első  
lemeze már szintén a helyén van. Ha bemennének a Szivárvány Filmszínházba, akkor 
láthatnák, hogy a belső munkálatok is elkezdődtek. Itt a téren is láthatják az előkészítő 
munkálatokat.  
Még terveink szerint ősszel az Ady Endre utcában a közmű kiváltásokat elkezdjük és 
reményeink szerint be is fejezzük. E tekintetben szomorú ezeknél a beruházásainknál, hogy 
támogatási szerződéssel még most sem rendelkezünk, ennek nem tudjuk az okát. Támogatási 
szerződést még most sem tudtunk aláírni,  pedig a pályázatunk bírálata már több mint fél 
esztendeje megtörtént, a pályázatokat pedig közel másfél esztendővel ezelőtt már 
benyújtottuk. Ez azért is szomorú, mert a támogatási szerződés aláírása teszi lehetővé 
számunkra azt, hogy előleget hívjunk le a beruházásokra. Ezekre a beruházásokra már 
számlák kerültek kibocsátásra, ezeket nekünk kell állni saját forrásból vagy pedig az erre 
tervezett infrastruktúra hitel felvételével. De ugyanúgy láthatják a városban, hogy Kaposvár 
épül, és nem csak ezen a részen, hanem a város belvárosától távolabb eső részeken is. Az 
aszfaltozási munkálatokkal végeztünk az út és a járda felújítási programnál. Nagyon sok út és 
járda megújul ebben az esztendőben.  
Itt a költségvetési rendeletmódosításában még teszek is javaslatot plusz költségvetési forrás  
biztosítására. A Pécsi utcai járda építésnek az elkezdése is szerepel ebben a költségvetésben. 
Az aszfaltozási munkálatok elkezdődtek, elkezdték a kivitelezők a szegélyezést is, a 
padkáknak kialakítását is, szeptember végére október közepére ütem szerint elfognak készülni 
ezek a munkálatok is. Ezzel párhuzamosan kezdődik mindkét temetőnkben és reményeink 
szerint mindenszentekig el is fog készülni a több mint 30 millió forint értékű gyalogút, járdák 
aszfaltozása azért, hogy a tavalyi programunkat - ahol 25 millió forintot költöttünk erre -, 
folytatni tudjuk.  
A csapadékvíz-elvezető munkálatok is folynak. A Cseri úton is késik a nagy átmérő jű  
vezetéknek az elhelyezése, ennek egyetlen egy oka van a kollégáim tájékoztatása alapján, 
hogy a KÖGÁZ nem áll a helyzet magaslatán, amikor a gázcsöveket ki kell váltania. Már 
régen be kellett volna fejeznie, még mindig van talán 2 vagy 3 olyan szakasz, ahol a 
gázcsöveket ki kell váltani,  és azt követően tudják csak ezeket a nagy átmérőjű  csöveket  
lefektetni.  
Az intézmény-felújításnak az idei évre tervezett üteme is befejeződött. A számát talán nem 
tudják, hogy havi átlagban mintegy 600 közcélú munkás dolgozik a városban több helyen - 
nemcsak amit látnak a közterületeken -,  hanem több helyen iskoláinkban, óvodáinkban, 
intézményeinkben fontos munkákat végeznek. Kitűztük programként azt, hogy ezt 
végigvisszük és még ma is láthatják ennek a hatásait.  
Ahogy terveztük, sajnos bekövetkezett a 2009-es költségvetésben, a költségvetés  
tárgyalásakor már jeleztük, hogy a Kormány rendkívüli módon megnehezítette a 
településeken élőknek az életét azzal, hogy az állami támogatást olyan mértékben 
csökkentette például a gyerekekre jutó állami támogatást, hogy a 2008 évhez képest mintegy 
200 millió forinttal kevesebbet kaptunk az oktatásra, a pedagógusainkra és gyermekeinkre. 
Ugyanúgy tetézte ezt a helyzetet az, hogy évközben előre nem számítható módon megemelte 
az ÁFÁ-t. Ez újabb plusz kiadásokat jelentett a városnak és ennek „köszönhető”, hogy a 300 
millió forintot meghaladta a működési hiány. Mindazokat a beruházásokat, amelyeket 
elhatároztunk és a felújításokat is végezni fogjuk, azokat a működési kiadásainkat beleértve a 
szociálpolitikai kiadásainkat is, amelyeket terveztünk az év elején azokat ütemezetten, az 
igényeknek megfelelően utalni fogjuk.  
Ennek a költségvetési beszámolónak első félévi teljesítése tényeket tartalmaz, de semmi mást.  
Az első féléves teljesítés kapcsán szeretnék szólni pár gondolat erejéig, és egy közgyűlési 
határozati javaslatot is megfogalmazok és kérni önöket, hogy fogadják el és támogassák a 
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2010-es Bajnai csomagról. Fönt van az interneten, nézzék meg, hogy Bajnai Gordon miniszter 
elnök úr milyen költségvetést terjesztett be a Parlamentbe. Nézzék meg azt, hogy mi vár 
Magyarországra és mi vár Kaposvárra abban az esetben, ha ezt a költségvetést - ezt a Bajnai 
csomagot - el fogja fogadni a Parlament. Egyetlen egy elemét szeretném csak kiemelni.  
Egyetlen egy elemét és azt követően amit majd hallani és olvasni fognak tőlem sokszor, sok 
tételről. Mert sajnos kénytelenek vagyunk megtenni. Egyetlen egy elemét, a kaposvári 
oktatásét. A kaposvári oktatás Bajnai Gordon elképzelése szerint a kaposvári gyerekek, a 
kaposvári pedagógusok és a kaposvári szülők 2009-hez képest 2010-ben 589 millió forinttal 
kevesebbet kapnak. 589 millió forintot kíván elvenni tőlünk. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül, 
mert ezt már túlélni is nehéz. Ezt már túlélni is nagyon nehéz. Csak az oktatásban 589 millió 
forint.  
Ezért az a közgyűlési határozati javaslatom, hogy Kaposvár Város képviselő-testülete 
nyomatékosan szólítsa fel Kaposvár Országgyűlési képviselőit, hogy mondjanak nemet a 
Parlamenti szavazásnál a Bajnai csomagra. Kivétel nélkül mindenki utasítsa el és mondjon 
nemet a kaposvári embereket rendkívül nagy hátrányba szorító Bajnai csomagra, errő l szól 
majd a köz gyűlési határozatom és erről szólt a szóbeli kiegészítésem.”  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy miért nem a lakossági terhek csökkentésére 
fordítja a 150 millió forintot a KAVÍZ Kft., miért vonja el a kaposváriaktól? Milyen 
összegben eredményez a járulékcsökkenés megtakarítást és eredményez többletkiadást az 
ÁFA emelés az önkormányzatnak? A két összeg pozitív egyenleggel zár-e és ha igen, ez a 
körülmény a rendeletmódosítás szöveges részében miért nem került feltüntetésre? 
Gondolkodik-e az önkormányzat azon, miután kívülről bevonható forrásokra nem lesz 
lehetőség a 2014-ig tartó ciklusban, hogy hogyan kívánja a mostani költségvetési struktúra 
fényében működtetni ezekben az években az önkormányzatot illetve a költségvetést? 
Szükséges-e a toponári Flórián térre szökőkutat építeni és mi lesz az Orci úti 
gyalogátkelőhellyel? Időszerű-e fenntartani a város költségvetési helyzetében a Minta 
Lakótelep második ütemében a szökőkutat?  Nem volna-e célszerűbb ezt az összeget inkább a 
nehéz helyzetbe került lakáshitelesek megsegítésére fordítani? Miért az értéket termelni képes 
Keleti Ipari Park beruházása kerül átütemezésre? Mit jelent a szociális bérlakás építésének 
előirányzat csökkentése? Vagyis a Kinizsi ltp 7. szám alatt lévő 45 db és a Dési Huber közben 
építendő 31 önkormányzati bérlakás elhagyását jelenti-e? Miért értékesítjük alacsonyabb áron 
a Dózsa György utca 2. szám alatti lakást? Milyen összegben és milyen célból szükséges a 
KVG Zrt. részére a szemétdíjat az adófizetők forintjaiban gazdálkodó költségvetés terhére 
megelő legezni az egyébként nyereség érdekelt önkormányzati vállalat belső tartalékaiból, 
miért nem tudja áthidalni az átállás okozta nehézségeket?  Miért szükséges a szabályozási 
tervek karbantartására és módosítására közel 10 millió forintot költeni? Nem végezhető el ez a 
feladat a hivatal saját hatáskörében, mivel a szabályozási tervet minden közgyűlésen 
módosítják?  
 
Csizi László képviselő felhívta a képviselő társai figyelmét, hogy örülni kellene annak, hogy 
Toponáron a Flórián téren szökőkútépítésre kerül sor az önkormányzati elvonások ellenére is.  
Képviselő társa valószínűleg azt akarta megkérdezni, hogy a Flórián tér átépítésével 
egyidejű leg meg fog-e kiépülni az Orci úti gyalogátkelőhely, és ehhez miért nem lehetett 
hozzátenni a toponári úti gyalogátkelőhelyet is, mert ott nagy az átmenő forgalom. A főjegyző 
úrtól kérdezte, hogy a júniusban interpellált Kócsag utca közvilágítási ügyében a kivitelezési 
költség javaslata mikor kerül feltüntetésre a költségvetésben?  
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Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a Gyógyfürdő 
rendelkezik támogatási szerződéssel. Mért nem lehet a KAVÍZ Kft. 32%-os áremelkedés  
nyereségét árcsökkentésre használni, megvédve a drasztikus áremelkedéstől a kaposvári 
lakosokat? 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy elbírálták-e az öko program pályázatát, vagy a 
fűtés korszerűsítésénél nincs pénz a lakók hiányzó állami támogatására? Milyen fejlesztési 
feladatok valósíthatók meg ebben az önkormányzati ciklusban? Miért mondanak mást a 
közgyűlésen és miért láttatnak mást a kaposváriakkal? Miért nem aktualizálják a cselekvés i 
tervüket? Miért nem építik meg a 75 megígért lakást, aminek építését támogatás nélküli 
összegből tervezték megvalósítani, amikor a lakásépítések átütemezésénél 2,5 milliárd forint  
szabadult fel? Mi az oka, hogy elmaradt a beruházási célprogram és beruházási program 
elkészítéséről szóló szabályzat alapján a beruházásokról szóló tájékoztatás? Amennyiben 
tévedne, hol kapnak nyilvánosságot ezeknek a beruházásoknak az adatai? Ki finanszírozza a 
Városfejlesztési kft. működési költségeit?  
 
Pintér Attila tanácsnok kérte, hogy Kaposvár Európa kulturális fővárosa program 
sorozatban történő tanácsadás részvételének eredményességérő l kapjanak tájékoztatást.  
 
Paksi Lajos képviselő kérte, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet, hogy a kiemelt  
projekteket mikor ütemezték át? Miért nem került behozatalra a működési hiányt csökkentő 
intézkedés sorozatról szóló előterjesztés? Mi volt az oka a halasztásnak? A közszolgáltatási 
szerződés tartalmazza-e a bérleti díjat, annak esetleges változásának szabályait a KAVÍZ Kft-
nél? A bérleti díj emelkedése után milyen indokkal fogják csökkenteni a vízi közmű  
használatának bérleti díját? Mi az oka a hirdető táblák bérleti díj hátralék megemelésének?  
  
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy mi az elképzelés a 2010-es évre? Megoldódik-e 
a csapadékvíz elvezetés a donneri részben? Mi a valószínűsége a Kalandpark 
megvalósításának? Milyen visszajelzések érkeztek a Hivatalba a donneri körforgalom 
esetében forgalomtechnikai és esztétikai szempontokból?  
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy Kinizsi ltp. és az öko program pályázatok hol 
tartanak? A júniusban elbírált 41 pályázat közül hány rendelkezik támogatási szerződéssel?  
Megtörtént-e a Sávház pályázat esetében az állammal támogatási szerződés megkötése? Mi az 
oka, hogy a honlapon zártként kezelik a Gazdaságfejlesztési Tanács anyagait és mi indokolja 
a titkosságot?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy hogyan áll a Keszthely és a Virág utca sarkán 
lakók ügye, akiket zápor esetén elönt a víz?  
 
Somogyvári Lajos képviselő megkérdezte, hogy mi történt a Praktiker áruház és a Búzavirág 
utca közötti járda építésének ügyében beadott megkeresése után?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző biztosította a képviselő-testületet, hogy a Kócsag utcai 
közvilágítás fejlesztése el fog készülni.  Kisebb közvilágítási fejlesztések közül meg van 
határozva, mire van felhatalmazása a polgármesternek, hogy a kereten belül a célok között 
átcsoportosítson, amit évente egy alkalommal behozna a köz gyűlés elé. A beruházási 
célprogram és program működtetésének a lényege az, hogy a beruházási döntések előtt a 
beruházásokat érintő és a működtetésére vonatkozó tartalomban meg kell fogalmazni azt, ami 
a szabályzatukban rögzítésre került. Szándéka, hogy az ez évi költségvetésben szereplő 
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beruházási tartalmat utólag is megismertetik a köz gyűléssel, még akkor is, ha az április elseje 
után alkalmazott szabályzatuk szerint az új beruházási döntések előtt kell ezt megtenni. A 
Gazdaságfejlesztési Tanács anyagainak zárt hozzáférését a tanács tagjai kérték. Ígéretet tett, 
hogy a következő tanácsi ülésen kéri a tanács anyagaihoz a nyílt hozzáférés engedélyezését.  
 
Szita Károly polgármester „A Gazdaságfejlesztési Tanács eddigi ülései nyílt ülések voltak, 
az ott elhangzottakat ki fogjuk tenni. Nem túlzottan hat meg e tekintetben az  
ellenvéleményük, mert nincs benne olyan dolog, amiről ne tudósított volna a sajtó.  
KAVÍZ. Itt nem plusz költségekről van szó, hanem az állami adóztatás tekintetében így 
tudjuk legolcsóbban megúszni, hogy nálunk maradjon a lehető legtöbb pénz. Ez a technika, 
amely teljesen jogszerű, és célirányos e tekintetben. Ennyit erről a pénzügyi mozgásról. Több 
marad nálunk és kevesebb az államnál. 
Járulékcsökkentés, ÁFA. Emlékezzen vissza, az év eleji előterjesztésünkben nagyon 
egyszerűen leírtuk, 3 számot vettünk figyelembe: a járulékcsökkentést, az ÁFA növekedést, a 
költségvetési elvonást és a támogatások csökkentését. Hacsak az egyik felét veszem, akkor 
1/3-ad haszon és ha a másik felét veszem, és egybe is keverem, akkor 2/3-ad bukta. Ez az 
egyenlege a Kormány intézkedésének.  
Hiány. És többen is érintették ezt a kérdést, és rá fogok térni a nagyberuházásokra is. Azért 
fogalmaztam meg a közgyűlési határozatot és kérném is kivétel nélkül a támogatását, mert ez  
tragédia az országban és a városra nézve, amit miniszterelnök akar, amit beterjesztett a 
Parlament elé. Kőbe véshet bármit, de az emberek nyomorát nem vésheti kőbe.  
Megvárjuk mi lesz tavasszal, fel fog állni mindenképpen egy új Kormány függetlenül a 
választások eredményétől. Egy új Kormány lesz. Hallottam olyan nyilatkozatokat, hogy ha a 
mostani ellenzék kerül Kormányra, akkor vissza fogják vonni ezt a költségvetést, amit Bajnai 
Gordon beterjesztett. És mást várok én is ezt követően, egy teljesen más költségvetést várok.  
Toponár. Teljes egészében saját beruházásként készül a toponári városrész azon részének a 
kialakítása, nem támogatásból, saját beruházásból készítjük el. Ha figyelték az idei évet, látták 
az irgalmatlan mértékű elvonásokat, figyelembe vették és figyelembe veszik a 2010-es évet.  
A költségvetés másik oldalán az utolsó előtti bekezdésben foglalkoztam is ezzel. Akkor már 
engedtessék meg nekem, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a miniszterelnök bejelentette, 
hogy az IMF-el egy olyan szerződést kötött, hogy 120 milliárdot elvesznek a településektől és  
a településen lakóktól, mert ezt kőbe véste, és 40 milliárd forintot közösségi közlekedés  
támogatásából, ami szintén érint minket is itt helyben, akkor már hadd legyek óvatosabb. 
Egyik oldalon azt mondja, hogy túl sokat költök, a másik oldalon meg azt mondja, hogy miért  
nem költök többet, mert ön most pontosan azt mondta. Állandóan azt szajkózza, hogy túl 
sokat költök, most pedig azt mondja, hogy miért nem költök többet. Ezt mondta most a 
toponári városrészre. Ez a kettő dolog nem fér össze. Engedjék már meg egy kicsit, hogy 
óvatos legyek ebben a tekintetben, hogy mi lesz a 2010-es esztendőben. 
Miért ütemeztük át a Keleti Ipari Parkot? Nagyon egyszerű. Azért tettük, mert a tisztelt 
Nemzeti Vagyonügynökségnek, a Kormánynak, egy év kellett, hogy végre tudjon dönteni 
abban, hogy a Keleti Ipari Park területét, ami állami tulajdonban van, azt nekünk adja. Bent  
van a költségvetésben, 7 millió forint, de még most sem a miénk. Félreértés ne essék, mi 
fizetünk, de még most sem adja nekünk és közben van egy elnyert pályázatunk, amivel már 
elkezdhetnénk a közművesítéseket. Nem tudunk nekiállni, mert idegen tulajdonon nem 
építhetünk. Ez az oka, ez a nagyon egyszerű oka.  
Elkészíttettük a kiviteli terveket a bérlakásoknak, a Fő utcai önkormányzati bérlakásokat 
reményeim szerint 2-3 héten belül átadjuk. Láthatják, hogy vele szemben épülnek az  
önköltség típusú lakások, vele szemben le van palánkozva már, állnak a pillérek. A Dési 
Huber köz illetve a Kinizsi ltp a következő tömb ebben az évben, a kiviteli terveket  
készíttettük el 100%-os saját erőből, önkormányzati pénzből épülnek ezek a lakások, nincs 
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rajta semmiféle, se európai uniós, se állami támogatás, ami egyébként nagyon szomorú. 
Megvárjuk, hogy mit hoz a 2010-es év. Mindenki behúzta a féket attól a pillanattól kezdve, 
hogy a miniszterelnök megszólalt, a 120 milliárdos elvonását tekintve. Mondom, ez a 120 
milliárd csak a kaposvári oktatás, nem beszéltem még másról, csak a kaposvári oktatásnak 
589 millió forint mínusza, a gyerekeknek és a tanároknak. Még nem beszéltem másról, még a 
közoktatást említettem csak.  
Színészlakás a Dózsa György utcai lakás. Hát most ez az értékelési ára, és licitre bocsátjuk, és  
aki többet ad érte, az viheti el. Erről szólnak a lakásértékesítések.  
Nem kap előleget a KVG Zrt., már az év elején kapott, amikor neki át kellett hidalnia a 
likviditásilag azt a problémát, ami az önkormányzati támogatás és a pénz befolyása közötti 
időszakot tartalmazta. Az első félévi beszámolót tárgyaljuk, nem az évest. Az évest majd jövő  
évben. Most még csak az első félévnél tartunk. Akkor kapott és arról döntöttünk. Volt egy 
likviditásai időszak, amíg nem folytak be a pénzek, ha jól emlékszem 7000 kérelmet bíráltunk 
el szemétdíj támogatási kérelmet és még most is bíráljuk. Jelentkezett az év elején egy nagyon 
erős likviditási probléma, hisz korábban az önkormányzat fizette ki közvetlenül és ezt az 
időszakot kellett áthidalni.  
Szabályozási terv miért 10 millió? Fogalmam sincs, ennyibe kerül,  mintha a fogamat húznák, 
amikor ilyenre kell költeni hülyébbnél hülyébb törvények végrehajtása miatt. A szabályozási 
terv nem olyan, hogy a főépítész úrra rábízom, ülj le és csináld meg az íróasztalon.  
Nincs a Gyógyfürdőnek támogatási szerződése, pontosan a Gyógyfürdőnek sincs támogatási 
szerződése, rosszul tájékoztatták. Semmirő l sincs támogatási szerződésünk, mindent saját 
magunk fizetünk. Ígéretünk az ezer van, ezer. Támogatási szerződésünk semmiről sincs.  
Öko program tekintetében szerintem folynak a tárgyalások, 9 öko program pályázatból 7 
pályázatot bíráltak el.  A mi részünkről az égvilágon semmi akadálya nincs tanácsnok úr, 
kérdezze meg a Bajzik Imre igaz gató urat.  
Nagyberuházások sorsa. Több kérdés is érintette, hogy miért ütemezzük át, csúsztatjuk. 
Egyszerű az oka, mert nem döntöttek. Itt van a turisztikai beruházásunk, az első fordulóról 
döntöttek, a másodikról még nem, de még nem tudunk mit tenni e tekintetben. Itt van az 
Agóra, a másik nagy beruházásunk, azt el akartuk kezdeni. Mindent megszerveztünk, hogy az 
Együd kiköltözik ősszel, ez is szerepelt a költségvetésünkben, de még nem döntöttek a 
pályázatokról. Ezért csúszik át a másik oldalra az Agóra és a Nostra. Jogi és pénzügyi vitáink 
vannak, nincs döntés a Nostráról sem. Ezért így tessenek értelmezni azt, hogy átütemezzük. 
Nem mi ütemezzük át, az élet ütemezte át őket, mert nincsenek támogatási döntések, 
nincsenek pályázati döntések. Mi kész vagyunk, mi benyújtottuk, de nincsenek még döntések, 
hogy egyáltalán milyen irányba tudunk elindulni. Én kitartok amellett, amit elhatároztunk, de 
csak óvatos vagyok képviselő úr. Bevallom önnek őszintén, már a nagyberuházások 
tekintetében, hogy óvatos vagyok. De egyenlőre ebbő l nem fogunk engedni. A kaposvári 
modell kapcsán felvázolt program pontjaink közül a nagyléptékű recesszió idején is  
folytatandó beruházásokat folytatni fogjuk. Ha kell, ide fogok jönni önök elé - túléljük 
valahogyan ezt a 4-5 hónapot vagy fél évet, ami még előttük van -, hogy mondani fogom, 
vegyünk még fel Eu önerő finanszírozási hitelt. Ha kell, akkor eljövök ide, de nem fogok 
leállni a beruházásokkal, mert akkor a jövőt dobom ki. A jövőt dobom ki. 
A Városfejlesztési Kft. projektje az Agóra és a Nostra is. Természetesen a Városfejlesztési 
Kft. a városközpont rehabilitáción is dolgozik, úgyhogy dolgoznak a kollégáimmal is. Ők 
kezdték el, így a belváros rehabilitációját nem fogjuk átadni teljes egészében, amikor itt a 
Polgármesteri Hivatal kezdte el. Sokkal nagyobb kalamajkát okozna, ha egy az egyben 
átadnánk.  Áprilistól áll a szervezet körülbelül. Ez vonatkozik a fürdőre is, együtt dolgoznak 
ezen a munkán is, nem is lehet nélkülözni a hivatalban dolgozó kollégáinkat. Az új 
projekteket viszont már egyértelműen ők csinálják, például a szociális  rehabilitációt, amit  
reményeim szerint 2010-ben lesz és 4 eleme van. Talán még ebben az évben ígérték, hogy 



2009.10.20. 10:49:03        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-09-24.doc        14. oldal, összesen: 84 

 

kiírják a pályázatot. Egyrészt a szentjakabi városrész az egyik eleme, a másik a lakótelepi 
közterületi rehabilitáció és a harmadik eleme, beleértve az Ezredév utcai orvosi rendelő,  
terhes gondozó, a Családsegítő új helyre költöztetését. Ezt pedig teljes egészében ők készítik 
el. Ezt is ígérték, én nagyon remélem, hogy most már meg is jelennek az indikátorok - csúnya 
szó -, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és nagyon remélem, hogy ősszel kiírják. 
Csak reménykedni tudok e tekintetben.  
Nincs szerződésünk, nem kötöttük meg, mert nem tudtunk megállapodni.  
Nagy projektek átütemezése, ezt értettem rajta Paksi tanácsnok úr, amit az előbb mondtam. 
Működés hiány. Nagyon egyszerű oka van. Persze, ide tudtam volna hozni önöknek a 
javaslatokat a működési hiány csökkentésére. Csökkentsük a szociális kiadásainkat 150 millió 
forinttal, vonjuk el a kultúrának a támogatását, felezzük meg a sportnak a támogatását, 
csökkentsük az óvodák, iskolák költségvetését, csökkentsük a létszámokat, álljunk le a plusz 
20%-osra tervezett létszám túllépéssel, küldjünk el 50 pedagógust. Ilyeneket ide tudtam volna 
hozni. De nem olyan a világ most. Nem olyan a világ most, amikor az embereknek nemcsak 
lelki problémáik vannak, hanem anyagi problémáik is, hogy én most ilyet hozzak be. Inkább 
300 millió fölött lett a működési hiány. Majd túléljük valahogy. Volt már ilyen és le tudtuk 
vinni nullára. De nem a Bajnai csomag költségvetésével fogjuk tudni ezt megtenni. Mert az az 
egymilliárd forintot is meg fogja haladni. És ne pénzt nézzenek e mögött, emögött emberek 
vannak. Emberek és sorsok.  
Nincs már hátralék, nem tudom ki kérdezte, talán te kérdezted Lajos. Ez a júniusi állapot.  
Mit fogunk csinálni 2010-ben? Dolgozni és építkezni, mondom Kovács tanácsnok úr.  
A donneri körforgalomra pedig rengeteg dicsérő levelet kaptunk és  a forgalmat sem 
akadályozza. De hát ön él azon a környéken, önnek sokkal jobban kellene tudnia.  
Sávház, Jurmann tanácsnok úr. Semmi új nincs a nap alatt, a Sávházra sincs támogatási 
szerződésünk. És miért nincs? Tőlem kérdezi? Hát kérdezze meg legyen kedves az önhöz 
közelebb állókat, hogy mi a búbánatot csinálnak fönt, hogy nem adnak több mint 300 lakást  
magába foglaló nagy épület eldöntött támogatására pénz. Mégis nekiálltunk saját pénzből, 
mert a jó ég tudja, hogy mikor készült volna el. Nekiálltunk támogatási szerződés nélkül. De 
azt nem kérhetem a lakóktól amit a Kormány vár, hogy álljatok neki ti is és vegyetek föl 
hitelt. Hova menjen a szerencsétlen hitelért? Hova és mire vegyen fel hitelt?  
A kollégáim, Bajzik Imre igaz gató úr vezetésével olyan válaszlevelet fogalmaztak meg 
ismerve a problémát – a Virág utcai sarkon a csapadékelvezetési problémát- olyan 
válaszlevelet írtak a nevemben és írtam alá, hogy ebben az évben elkészítjük a kiviteli tervet 
és a következő esztendőben pedig megcsináljuk. Ezt a levelet írtátok nekem Imre, és erre 
figyeljetek is legyetek kedvesek. Ez a válaszom és ezt a választ küldtem ki a lakóknak is,  
figyelje a 2010-es költségvetést szeretném kérni tanácsnok urat, hogy nehogy véletlenül 
kimaradjon belő le.  
Megkerestük a Lidl áruházat a tekintetben, hogy 50-50%-os finanszírozásban építsünk járdát 
a Búzavirág lakóteleptől kifelé az áruházhoz, eddig még nem érkezett válasz. Kollégámat  
szeretném is kérni egy újabb telefonos megkeresésre. Nem zárkóztak el tőle itt helyben, 
tájékoztatom önt arról, de azt mondták, hogy nem itt helyben születik meg a támogatási 
döntés, hanem a központjukban. Bajzik igaz gató urat kérem, hogy még egyszer kérdezzen 
rájuk.”   
 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a kölcsönök és a hitelek elfogyásával a 
nagymértékű beruházásokra nem lesz mód, ami abból is látszik, hogy a Pályázati Igazgatóság 
összeolvad a Műszaki Igazgatósággal, vagyis a nagy pályázati lendület nem folytatható 
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tovább. A polgármester úr a következő Kormánytól várja a támogatást, de az egész 
önkormányzati szférának a több mint 900 milliárdos konszolidációs igényét nem tudja 
pillanatok alatt előteremteni. Éves szinten a költségvetésben 150 millió forintot von el a város  
a kaposváriaktól abból a bérleti díjnak nevezett összegből, amit vissza lehetne adni a 
vízművek után. A szabályozási terv karbantartására költött 10 millió forintot lukas szitának 
nevezte. A tervezett bérlakás állomány az idén nem épül meg, ezzel szemben a Kalandpark 
2009. évi előirányzatának a felhasználása 52,9%-ban. Óriásplakát helyeket vásárol a város, de 
elvonja a füredi úti pavilonsorból a közlekedőnek a megépítését. Pozitívumként találta a 
Dottó kisvonat megvásárlásának kikerülését az anyagból. Az önkormányzat megszorítja a 
kaposvári embereket, mert a visszaadható összegeket sem adják vissza. Nem kapott 
megnyugtató választ, hogy a városgazdálkodási vállalatnak miért kellett a költségvetés  
adóforintjaiból 50 millió forintot adni a szemétszállítás megelő legezésére?  
 
Kovács József tanácsnok elmondta, hogy a Kormány milliárdokat oszt szét, de Kaposváron a 
képviselő-testület szinte filléreken osztozkodik. Támogatta a Színház felújítását, de 
véleménye szerint a művészi szabadság keretek közé van szorítva, mert a kaposvári elismert, 
tehetséges művészeknek nagy része munka nélkül van. Híres embereket hoznak Kaposvárra, 
amivel a művészetet színesítik, de költségvetést tágítják. Felhívta a figyelmet, hogy a 2009-es  
évadba 25-30%-os megtakarítást lehetett volna elérni. A donneri körforgalomról elmondta, 
hogy arra volt kíváncsi, hogy a Hivatal felé is hasonló visszhangok jutottak-e el.  
 
Paksi Lajos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy önmagával is vitatkozik azon, hogy 
hogyan lehet elhelyezni a város helyzetének megítélését és a teendők sorát anélkül, hogy az 
ország dolgaival ne foglalkozzanak. Véleménye szerint az arányokat kellene megtalálni. Az új 
Kormány új költségvetésével sem fognak eltűnni a problémák, mert kemény időszak 
következik. Ami rákényszeríti őket, hogy a költségvetési koncepcióban fogalmazzák meg a 
saját válaszukat az új helyzetben. Azt kellene kitalálni,  hogy a nyomorba lesüllyedt népet 
hogyan lehetne közösen felemelni és nem egymásra mutogatni. A panelprogram problémáira 
elmondta, hogy a költségvetésben szerepel az összeg, a lakóközösségnél is, de a vállalkozók 
nem fognak szerződéseket kötni, amíg a kormányzati pénzeket nem utalják át. A Színház  
felújítása égetően fontos a kaposváriaknak, hogy a 100. évfordulóra elkészüljön. A színház 
művészeti tevékenységéről és a munkanélküliségről elmondta, hogy képviselő-testületi döntés 
volt a színház létszámának csökkentése. Véleménye szerint a nemzetközi hírű emberek a 
színházi produkciókat is nemzetközivé emelik.  
 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy ha már egy gyalogátkelőhely elkészül Toponáron, 
akkor ezen költségen belül a másik miért nem készülhetne el? Szomorúnak tartotta az 
egészségügy költségvetését, mert ott az emberek egészségével játszadoznak.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy veszélyes kommunikációnak tartja azt, hogy 
szerencsésnek mondják a kaposváriakat, viszont az ország helyzete pedig rossznak mondott. 
Az iparűzési adó tervezett bevételének meghaladása igazolja a válság gazdaságilag 
elmaradottabb régióinak kevésbé sújtott területét.  Véleménye szerint a következő évben 
fognak jelentkezni a válság hatásai. Vitatkozna azzal a véleménnyel, miszerint a költségvetés 
tartós egyensúlyát elsősorban az önkormányzat által vállalt feladatok csökkentése teremtheti 
meg, mert az igények más formában újra termelődnek. A kaposvári oktatás évtizede húzódó 
átalakítása a város nagyságához, lehetőségéhez igazodó, a helyi társadalmi, gazdasági 
igényeket kielégítő átalakítás teremtheti meg a kiegyensúlyozott költségvetés hosszú távú 
feltételeit. Ha továbbra is hiányzik a politikai bátorság a helyi oktatás átalakításához, a 
kihasználatlan, pénzt pazarló feladat-ellátási helyeknél – oktatási intézmények bezárásánál -,  
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akkor továbbra is labilis lesz a működési egyensúly függetlenül a Kormánytól. Véleménye 
szerint az iskola bezárás nem jelenthet ma már elbocsátásokat, mert már az elmúlt két évben 
megvalósult. Szerinte figyelembe kellene venni Kaposvár jövőbeni fejlődését, ahol 
gyávasággal bizonytalanságot teremtenek az intézményekben.  
 
Vajda Imréné képviselő kéte az önkormányzatot, amennyiben bármilyen lehetőség adódik a 
Pláza forgalmának és az ott élők lakhatási komfort érzetének javítása érdekében, akkor 
próbáljanak elkövetni minden tőlük telhetőt. Köszönettel tartozott a Színház új igazgatójának, 
hogy az épület tető felújítását elérte. Remélte, hogy megtalálják a módját a Színház  
felújításához tartozó pénzösszeg előteremtésére. A Színház művészeti munkájáról elmondta, 
hogy az igaz gatóra rábízták a vezetést, ezáltal a szakmai szintű munkája is emelkedik. 
 
Jurmann Béla tanácsnok újból megkérdezte, hogy az 59 lakóközösség által érintett 
panelprogramok esetében hol tartanak a támogatási szerződések? Hány lakóközösség kötött 
támogatási szerződést az önkormányzattal? A panelprogram pályázat során ha a lakóközösség 
előteremti az első 1/3-ot, akkor meg lehet kötni a támogatási szerződést az önkormányzattal. 
Ezután lehet csak állami támogatási szerződést kötni. Hangsúlyozta, hogy az erről szóló 
tájékoztatására a sajtó nyilvánossága előtt lehetőséget kellett volna teremteni. Felhívta a 
figyelmet, hogy a saját kockázatra elkezdett Sávház építkezést 100-130 millióval kevesebbő l 
finanszírozták, mint az eredetileg tervezett kivitelezési költség.  
 
Pintér Attila tanácsnok tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Gazdaságfejlesztési 
Tanács első ülésén felvetették, hozzanak létre a város honlapján felületet azért, hogy 
nyilvánosságot kapjon a munkájuk, legyen lehetőség a hozzászólásra is. A tanács tagjai azt 
kérték, hogy később döntsenek a nyilvánosságra hozatalról. A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásánál látta, hogy nem támogatják azt a határozati javaslatot, hogy készüljön egy 
olyan gazdaságfejlesztési stratégiája, amely nemcsak a hosszú távú programjaik részét képezi. 
Támogatta a Színház rekonstrukciójáról szóló határozati javaslatot és, hogy a polgármester úr 
keresi a lehetőségeket, forrásokat a rekonstrukció finanszírozására.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnokot megdöbbentette Kováts képviselő javaslata, mert a kaposvári 
közoktatásnál már mindent összevontak, bezártak amit lehetett, ami rontotta az oktatás 
színvonalát. Javasolta, hogy most vonják ki a közoktatásból a gyerekeket és a pedagógusokat  
és akkor többé már nem kell közoktatásról beszélniük. 
.  
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a válság megjelenése után az önkormányzat 
nem állította le a betervezett projektjeit, hanem átütemezte a programokat, igyekezve 
biztosítani az önkormányzat által fenntartott intézmények működését, igyekezve biztosítani az 
ott dolgozók fizetését, igyekezve az itt élő emberek városi érzését, a helyi identitását 
megtartani és megőrizni, amihez szükségesek a beruházások. Amikor a képviselő-testület 
azon vitatkozik, hogy miért a toponári úton nincs zebra és miért az Orci úton lesz, akkor ő  
örül, hogy van miről és lehet min vitatkozni, mert épül Kaposvár. Az elmúlt években a 
költségvetésben azt látta, hogy a városvezetés igyekszik bármilyen körülmények között is 
fenntartani az élhető városképet, élhető várossá téve Kaposvárt. Elmondta, hogy amennyiben 
tavasszal az új Kormány visszavonja az országos költségvetést, akkor az önkormányzatra és a 
magyar népre sújtott halálos ítéletét vonja vissza.  
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Somogyvári Lajos képviselő elmondta, hogy a panelprogramoknál mindenki az  
önkormányzati támogatás megkötésének a hiányáról beszél. Amihez kellene a kivitelezőkkel, 
tervezőkkel kötött megállapodás is, amiről senki nem beszélt. A kivitelezők nem fogják 
felvállalni az első 1/3 részt, ahogy a lakóközösségek sem fognak 1/3 részre hitelt felvenni, így 
a kivitelezők most jelzik, hogy ez a vállalkozások ellehetetlenítését jelenti. Félő, hogy a 
Kormány időhúzásos pályázatkiírása miatt a panelprogramok nem fognak megvalósulni.  
Kérte az önkormányzatot, hogy a Praktiker áruház és a Búzavirág utcai járda építés ügyében 
az ott lévő összes üzletet keressék meg a járda megvalósítása miatt.  
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő véleménye megegyezett Paksi képviselő 
véleményével, hogy az ország és az önkormányzatok költségvetését elválasztani nem lehet. A 
Kormány a válságos időszakban olyan lépéseket tesz meg, amit véleménye szerint máskor 
nem tenne meg. Elmondta, hogy Kaposvár költségvetésének nagy részét az állami bevételek 
teszik ki, normatív hozzájárulások, személyi jövedelemadó befizetések. Azon vitatkozhatnak, 
hogy Kaposvár valójában mindent megtesz-e annak érdekében, hogy az emberek 
részesedjenek a legkedvezőbben, vagy a várható presztízs beruházások elhalasztását kellene-e 
megtenni. Beszélni lehet az elhalasztandó Bajnai csomagról, de valójában az új Kormány 
felállításával valóban el tudják-e törölni? Azért emelte meg a Közgyűlés, a KAVÍZ Kft a 
koncessziós díját, hogy az állami adóztatás mellett így marad a legtöbb pénz Kaposváron. 
Javasolta, hogy inkább az emberek zsebébe hagyjanak több pénzt és csökkentsük a vízdíjakat,  
ha ennyire nyereségesen működik a KAVÍZ Kft.  
 
Szita Károly polgármester „Nagyon köszönöm a hozzászólásokat kedves képviselő-társaim. 
Sokat kommentár nélkül fogok hagyni, mert egyszerűen nem akarok senkit sem megsérteni,  
másik oldalról pedig az ember úgy érzi, mintha nem e világon élnének. A tények zavarnak 
néhány embert, a valóság is idegen számunkra és inkább beszéljünk arról, ami néhány olyan 
jellegű felvetés volt, ami magyarázatra szorul.  
A koncessziós díj az a bevétele a városnak, amiből épülnek a szennyvíz csatornák, amiből 
cseréljük ki a vízvezetékeket a föld alatt. Aminek az átlag életkora 50 év. Azért folyik a kutak 
rekonstrukciója, hogy legyen ivóvizünk, ez a koncessziós díj. Nem más. Azon csodálkozom, 
hogy néhányan már több éve ülnek a képviselői padsorban, és ezt el kell magyaráznom. 
Mintha csak az egész ténykedésük abban járna, hogy kéthavonta bejárnak képviselő testületi 
gyűlésre, aztán kakukk. Tisztelet a kivételnek természetesen. Ezt tudom nehezen megérteni.  
A Dottó kisvasút kikerült most, de ez nem jelenti azt, hogy az eredeti szándékunkról 
lemondtunk volna. Őszintén és nyíltan beszélek erről, hogy amikorra a turisztikai 
beruházásunknak neki fogunk tudni állni – remélem majd pozitívan bírálják el a 
pályázatunkat -, akkor a Desedán körbe mehessen. Azért is építjük olyan minőségben a 
kerékpárutat saját beruházásban, aminek már leraktuk az alapkövét. De ne ez legyen önnek a 
legnagyobb problémája képviselő úr, ez a legkevesebb.  
Ami pedig a Színház beruházását illeti, csak egy gondolatot engedjenek meg. Bántja az ember 
fülét, amikor a Színház beruházása, támogatása a polgármester dolga, hogy olyanok szólnak 
hozzá, akik közrejátszottak abban, hogy ez a Kormány négyszer elutasítsa ezt a pályázatot. Az 
embernek fáj az ilyen észrevétel. Fáj, amikor benyújtjuk négyszer a 2002. évet követően a 
pályázatot és mind a négy el van utasítva és akkor most ilyeneket mondanak, nem hiszem, 
hogy helyes. Célozzuk meg a 2011-es határidőt és tényleg tegyenek meg mindenki a maga 
eszközével a maga helyén mindent annak érdekében, hogy ehhez valamilyen támogatást 
megkapjunk. Mert egyedül nem tudjuk megcsinálni. Ezt már korábban is megmondtuk, mint  
ahogy a világon egyedül nem újítanak fel sehol színházat. Mindenhol van az önkormányzati 
pénzen kívül egy jóval jelentősebb állami felelősségvállalás is.” 
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Szavazás eredménye 
 

#: 848   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96,15 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 849   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69,23 64,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 8 30,77 28,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 45/2009.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 
3/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 850   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosító határozati javaslat 
elfogadásáról 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 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 851   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Színházról szóló határozati javaslatnak 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: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 852   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Gyógyfürdőről szóló határozati javaslatnak elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 4,00 3,57 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 853   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Bajnai csomag elutasításának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 76,19 57,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 5 23,81 17,86 
Szavazott 21 100.00 75,00 
Nem szavazott 6   21,43 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 854   Száma: 09.09.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69,23 64,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 8 30,77 28,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
178/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2.) A Közgyűlés a 113/2009.(VI.11.) önkormányzati határozatban kapott felhatalmazás  
alapján a Polgármester által a nyári közgyűlési szünet alatt a beruházási és felújítási 
többletköltségek biztosítása érdekében hozott döntésekről szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Együd Árpád 

Művelődési Központ a Festők Városa Hangulatfesztivál keretein belül a Somogy 
Megyei Múzeumok Igazgatósága által megrendezett „Nagybányai” kiállítás  
költségeire a szervező részére 1.500 e Ft-ot támogatási szerződés alapján átadjon. 
 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
                                 Horváth Gáborné intézményvezető 
Határidő:                  2009. szeptember 30. (kiértesítésre) 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2009.(IV.23.) sz. határozatának 6. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kaposvár Töröcskei városrész, Simonfa, 
Zselicszentpál és Zselickislak települések szennyvízelvezetése” céltámogatással 
megvalósult beruházásra a 6/2006. Önkormányzati Közlöny közlemény 1. sz. 
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melléklete 2. sorszám alatt jóváhagyott 492.271.000 Ft támogatásból felhasználásra 
nem kerülő 80.320.876 Ft támogatásról lemond. 
 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2009. december 31. 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2009.(V.27.) határozatának 1. pontja 

1. sorában TEUT támogatásra benyújtott a Rákóczi tér északi oldal útfelújítása 
pályázat forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja: 
 

- saját forrás                      10.291.198 Ft 
- igényelt támogatás           8.956.964 Ft 
- forrás összesen               19.248.162 Ft 

 
            A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2009. évrő l szóló költségvetésről szóló többször 

módosított 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 
 

Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Bajzik Imre igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
Határidő:                  azonnal 

 
6.) A Közgyűlés a Városi Fürdő 50 m-es medencéjének lefedésére és a folyamatban lévő  

beruházás miatt szükséges kiszolgáló létesítmények bérletére, bekötésére és  
működtetésére a Kaposvári Vízilabda Klub által az uszodahasználat fejében felajánlott 
5 millió Ft-on túl további mintegy 10 millió Ft keretet biztosít a költségvetési hiány 
terhére. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges beruházási, illetve szolgáltatási 
szerződések megkötésére. A tényleges költségekről a Közgyűlés decemberi ülésére 
készüljön elszámolás. 

 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Bajzik Imre igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
Határidő:                  2009. november 20. 
 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KAVÍZ Kaposvári 
Víz- és Csatornamű Kft. által 2009. évben a víziközművek használata után fizetendő  
díj szeptember-december hónapokra megemelésre kerül havi nettó 12.500 e Ft-tal, 
azaz összesen nettó 50.000 e Ft-tal. A társaság likviditásának megőrzése érdekében az  
Önkormányzat által nyújtott, és 2009. évben szeptember-december hónapokban 
esedékes 10-10 millió Ft, összesen 40 millió Ft tagi kölcsön átütemezésre kerül 2010. 
évre 2010. áprilistól novemberig havonta 5 millió Ft visszafizetési kötelezettséggel. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a KAVÍZ Kft-vel kötött üzemeltetési 
szerződés és a tagi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosításának aláírására. 
 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2009. szeptember 30.  
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8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy lehetőségei határán 
belül mindent megtesz a nemzet és Kaposvár egyik jeles kulturális, művészeti és 
építészeti értéke, a Csiky Gergely Színház épülete rekonstrukciójának a létesítmény 
átadása centenáriumára, 2011 őszére történő megvalósítása érdekében. A Testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a pályázati lehetőségek felkutatása és a 
pályázat benyújtása érdekében, illetve gondoskodjon a kiviteli terv és egyéb szükséges  
dokumentációk elkészítése iránt. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Molnár György igazgató 
Tapsonyi Tünde pályázati referens 

Határidő:          2010. április 30. 
 

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő 
komplex egészségturisztikai fejlesztése” című DDOP-2.1.1/B-2F-2009-0002 számon 
benyújtott pályázat szerinti 3.387.995 e Ft teljes bekerülési költségének - melyből 
3.365.830 e Ft pályázatban elszámolható és 22.165 e Ft pályázatban nem elszámolható 
költség - önerejéhez 2.615.830 e Ft-ot az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében az OTP Bank NyRt-vel megkötött 1-2-08-4300-0962-1 számú 
3.250.000 e Ft keretösszegű hitelkeret szerződés terhére 22.165 e Ft-ot az OTP Bank 
NyRt-vel megkötött 1-2-08-4300-0960-9 számú 3.640.000 e Ft keretösszegű hitelkeret  
szerződés terhére biztosít. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:           a kifizetési határidő szerint 
 

10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felszólítja országgyűlési képviselőit,  
hogy a költségvetési szavazásnál mondjanak nemet a kaposvári embereket is rendkívül 
hátrányosan érintő Bajnai csomagra, utasítsák el azt. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
-----3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy az előterjesztés 
lehetőséget ad a volt Füredi laktanya területe mellett megújuló energia használatára építendő 
üzemek, gyárak letelepedésére. 2011-től lehetőséget adna a távfűtés szolgáltatás megújuló 
energia igénybevételére, egy biomassza erőmű építésére, ami lehetőséget biztosítana a fűtés és 
a gáz árának csökkentésére. A szabályzat Kaposvár területén több nagyobb és apróbb 
módosítást is tartalmaz. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy támogatja a Jogi, Ügyrendi 
és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy hogyan és milyen módon tudja biztosítani az 
önkormányzat a távhő üzemnél a 300 méteres szigorúbb szabályokat?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a beruházónak kell a feltételeket teljesíteni. A 
beruházónak kell beszereznie mindenféle hatósági engedélyt, ezután az önkormányzathoz 
fordul a kérelmével. Amennyiben nincsenek meg a szükséges engedélyek, az önkormányzat 
elutasítja a kérelmet.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a 67-es út tovább építésének 
bekerülésével lehetővé válnak a területelrendezési, terület-megszerzési munkálatok. A 
nemzeti Infrastuktúra Fejlesztési Zrt által megküldött levél alapján 2x1 sávval, 2x2 sávos  
továbbépíthetőséggel 110 km-es emelt sebességgel folytatódik az út építése, amiből nemcsak 
a kaposfüredi út fog elkészülni, hanem a területre vonatkozó engedélykérelem alapján az út 
építése is folytatódni fog.  
 
Juhász Tibor alpolgármester a szabályozási tervről elmondta, hogy a város jövőjének 
szempontjából a fejlődés  irányait határozza meg rövid, közép és hosszú távra. A szabályozási 
tervben azért szerepel 1-1 módosítás kétszer, mert először a képviselő-testület dönti el, hogy a 
tervezőcsoport foglalkozzon-e a kérdéssel, másodszor amikor már átment különböző 
szakhatósági és lakossági egyeztetéseken, jóváhagyásra kerül ide vissza. A szabályozási tervet 
három érdem motiválja. Az önkormányzati, magán vagy kisebb közösségi érdek és egy 
korrekciós érdek. A költségvetésnél említett 10 millió forint egy keretösszeg, ami a menet  
közben felvetődött problémákra áll rendelkezésre. Az önkormányzati érdekből történő 
szabályozási tervmódosítást természetesen az önkormányzat finanszírozza. A magánérdekbő l 
és kisebb közösség érdekéből származó módosítási igényeket az egyének fizetik, de 
önkormányzati pénzeszközből történik ezeknek a kidolgozása.  
 
Pintér Lóránd képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen szintű folyamatos 
karbantartást költségtakarékosabban kellene megvalósítani.  
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 855   Száma: 09.09.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88,46 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 3 11,54 10,71 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 46/2009.(IX.30.) 
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 
 

#: 856   Száma: 09.09.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 10:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88,46 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 3 11,54 10,71 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
179/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005.(XII.14.) önkormányzati 

határozattal jóváhagyott Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását jóváhagyja az  
1-3. 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. október 15. (közlésre) 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 67. sz. főút – 
nagynyomású gázvezeték -  közigazgatási határ által határolt telektömbben, a 67. sz. főút 
Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, Somogybabod elkerülés  
(K067.02) tárgyú beruházás KMJV Önkormányzat közigazgatási területét érintő  
szakaszának vonatkozásában   (Külterületi tervlap, M 5 terv), a hatályos szabályozási  terv 
módosítását lehetővé teszi. 

 
.     Felelős:   Szita Károly polgármester 

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

                       
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Körzeti Földhivatal 

43659/2009.07.09 számú határozata alapján elrendeli, a Toponáron lévő Flórián szobor 
műemléknek, a KÉSZ függelékében lévő 31. sorának (13661 hrsz. -ről a 13662 hrsz. –ra.) 
módosítását és a szabályozási tervlapon az alaptérképi állapot javítását.   
(6.sz. melléklet)  
 

      Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009. október 15. (közlésre) 

                      
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Körzeti Földhivatal 

2009.08.16 –án 2009-14/E számú záradékolt változási vázrajza alapján elrendeli, az Ady 
E. utca déli tömbjében 109 hrsz. –ú ingatlanon a megvalósulásnak megfelelő épület és a 
100/5 hrsz. -ú közterület  feltüntetését a szabályozási tervlapon az alaptérképi állapot 
javítását.   
(7.sz. melléklet)  
 

      Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2009. október 15. (közlésre) 

 
 

-----4. Előterjesztés „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott nyelvi 
támogatással kapcsolatos rendeletmódosításról 

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

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztésben 
Kaposvár képviselő-testülete felvállalta a Kaposváron tanuló diákok tanórán kívüli 
nyelvtanításának költségeit, beleértve a vidéki tanulókat is, hogy a legtöbb fiatal középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezzen.  
 

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

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

#: 857   Száma: 09.09.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 47/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló, többször módosított 51/2007.(XI.14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
-----5. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) önkormányzati 

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztés a helyi támogatási 
igények gyorsítását kívánja elérni, hiszen elegendő lesz  benyújtani a jelzálogjog 
bejegyzéshez szükséges okirat aláírt példányát.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
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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 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 48/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a lakáscélú helyi támogatásokról szóló többször módosított 
3/2001.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés önkormányzati rendeleteknek közösségi irányelvvel történő 
harmonizációjáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztő és a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság sem támogatta Jurmann Béla tanácsnok módosító indítványát.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az önkormányzat átvizsgálta valamennyi 
rendeletét, mert minden olyan jogszabálynak tartalmaznia kell a jogharmonizációs záradékot, 
ami a tiltást, kötelezést tartalmaz a polgárok fele. Javaslatot és pontosítást tesznek 1-2 
rendeletnél.   
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselőben felemás érzést keltett a rendeletmódosítások záradékainak 
megkülönböztető tartalma. Évekkel ezelőtt az önkormányzat megpróbálta meggyőzni a 
képviselőket a Pályázati és a Műszaki Igaz gatóság külön működtetésének eredményességérő l,  
viszont most az igazgatóságok összevonásának összeg-megtakarításáról beszél. Véleménye 
szerint a Városfejlesztési Kft feladatainak többségét a hivatali apparátus vette át, így érdemi 
feladatot nem végez, és magasnak véli a kft ügyvezetőjének a fizetését.  
 
Csizi László képviselő véleménye szerint, amennyiben valaki elsőként megnyomja az  
ügyrendi gombot a vita lezárható.  
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Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a hirdetmények és hirdetések elhelyezéséről szóló 
rendeletalkotás esetében csak önkormányzati tulajdonra lehetett hirdetéseket kihelyezni. 
Viszont a jogharmonizáció szerint nem lehet önkormányzati és magántulajdon között 
különbséget tenni. Megengedhető-e az európai uniós normákkal összefüggésben egyes 
tulajdonformák közötti különbségtétel?  
 
Jurmann Béla tanácsnok „Íme újra láthatják nem tettem le arról a szándékomról, hogy 
megváltozzon a Közgyűlés SZMSZ-e. Az a módosító javaslat, melyet a legutóbbi 
benyújtáskor a közgyűlési többséget alkotó FIDESZ MPSZ leszavazott, a mai napig 
foglalkoztat, hogy vajon miért is tette? Ugyan a vitában hangzottak el érvek, melyekre még 
visszatérek, hogy az ellenzék miként is tudná ama szándékát megvalósítani, mely a jelen 
módosítási szándékomat kezelné, de sajnos a javaslatok mindennek nevezhetőek csak 
európainak nem. Gondoltam arra, hogy esetleg fél szó erejéig városunk polgármestere és  
polgármesterünk párttársai. Gondoltam arra, hogy a kizárólagos vagy többségi tulajdonú 
önkormányzati cégekben fellelhető és ott tiszteletdíjban részesített (pl, Vagyonkezelő,  
Városgazdálkodás, Tömegközlekedés, hogy csak a nagyobbakat említsem) felügyelő  
bizottságok tagjait a Fidesz, MPSZ frakció adja, mert másba nem bízik. E bizalom hiánya 
szülhette az elutasítást, nehogy már az ellenzék a többség ellenébe beszéljen. Ezzel a 
hozzáállással ön polgármester úr – aki előszeretettel hangoztatja, hogy városunkat a 
kaposváriakkal együtt építi – és ön mellett a közgyűlési többség is semmibe veszi azt a több 
mint 12 000 voksot, melyet a közgyűlésben helyet foglaló ellenzéki képviselőkre adtak le a 
kaposváriak. Ezeket a voksokat nem pártlisták, hanem többek között az itt jelen lévő  
személyek kapták a kaposváriaktól. E rövid kitérő után visszatérek a módosító indítványom 
indoklásához. Arcpirító és szégyenteljes az az 5 perces hozzászólási időkeret egy éves 
költségvetés, vagy az azt megalapozó költségvetési koncepció, netán a négyéves  
várospolitikai program és cselekvési terv tárgyalása esetén, ami képviselőként  
rendelkezésünkre áll. Felelősen gondolkodó városvezető ezeket az időkereteket nem 
gondolhatja komolyan. A módosítás egyébként nem hosszabbítaná meg a napirendi pontok 
tárgyalásának időtartamát, mivel a jelenlegi szabályozás szerint felhasználható összidőkeretet 
nem lépnénk át. Sokan a bizottsági keretein belüli időkorlát nélküli vitában látják a 
megoldást. Sajnos ki kell mondanom, tévednek. Igen, sok mindent ott nem lehet megbeszélni,  
mert általában nincs jelen az előterjesztő, ön tisztelt polgármester úr, illetve ön tisztelt 
címzetes főjegyző úr, csak az önöket képviselő hivatali dolgozók vannak jelen vagy még ők 
sem. Amennyiben kényesebb ügyekről, személyi és politikai jellegű felvetésekről beszélnénk 
akkor nincs  kivel, mivel a hivatal jelen lévő  képviselői ilyen jellegű vitákban nem folyhatnak 
bele. Íme, a kör be is zárult. Úgy vélem, sikerült meggyőzni önöket és támogatják a 
javaslatomat. Köszönöm a figyelmet.” 
 
 
 

Szavazás eredménye 
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Tárgya: A testület Jurmann Béla tanácsnok számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 56,00 50,01 
Nem 9 36,00 32,14 
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: 
 
180/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
       
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzati 
rendeleteknek közösségi irányelvvel történő harmonizációjáról szóló előterjesztés tárgyalása 
során Jurmann Béla tanácsnok számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
                                   
 
 
Jurmann Béla tanácsnok „Örülök az SZMSZ azon módosításának, amely megakadályozza a 
hozzászólásra már jelentkezett képviselőkbe a szó belefojtását, ügyrendi szavazást 
kezdeményezendő a vita lezárására. Hiányoztam az üzletek nyitvatartást szabályozó 
rendeletmódosításakor, amit a legutolsó közgyűlésen beszéltünk és a polgármester úr ígérete 
szerint ezt ősszel visszahozta volna a közgyűlés elé. A későbbiekben erre sor fog kerülni?” 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy télen fog erre sor kerülni.  
 
Pintér Attila tanácsnok kitért a két igaz gatóság összevonására, hogy emiatt nem sérül-e a 
város pályázati tevékenységének hatékonysága? Az előterjesztő szándéka szerint egységes  
szemléletet alakítana ki, mert a projektek nagyrészében a Műszaki Igazgatóság munkája is  
benne van. Nem látni az általuk létrehozott Városfejlesztési Kft pontos tevékenységét, hogyan 
lehetne bevonni jobban a projekt menedzsment tevékenységébe. Kérte, hogy ha a jövőben 
sérül vagy sérülhet a pályázati munka hatékonysága, akkor állítsanak fel ismét önálló 
Pályázati Igazgatóságot.  
 
Mihalecz András tanácsnok véleménye szerint a hozzászólás megnövelésével megnő annak 
a veszélye, hogy elveszik a mondanivaló lényege. Felhívta a figyelmet Jurmann tanácsnok 
tévedésére, mert a fideszes képviselőkön kívül senki nem került be a Közgyűlésbe egyéni 
képviselőként, hanem listán keresztül, sőt Kolber István adta át Jurmann tanácsnoknak a 
helyét. Nem támogatta Jurmann tanácsnok módosító javaslatát.  
 
Szita Károly polgármester ügyrendi javaslatában a vita lezárását kezdeményezte, Jurmann 
tanácsnok részére biztosítva az egy perces hozzászólási időt.  
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Szavazás eredménye 
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Tárgya: A testület a vita lezárásának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92,60 89,29 
Nem 1 3,70 3,57 
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: 
 
Jurmann Béla tanácsnok felhívta a képviselő társa figyelmét, hogy minden egyes jelenlévő  
képviselő megmérettetett, és szavazatokat kaptak a kaposváriaktól, mint ahogyan rá is  
szavaztak.  
 
Szita Károly polgármester nem támogatta Jurmann Béla tanácsnok módosítását, mivel azt 
tartja tisztességesnek, hogy a 3 perccel mindenki élhessen, ne csak egy ember.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában a két igazgatóság összevonásáról elmondta, 
hogy a korábbi döntésre szükség volt, a város európai uniós pályázatainak való menedzselése 
miatt. Azonban a pályázatok benyújtásának a dömpingje lezárult, a megvalósítási időszakba 
értek, ahol a műszaki munkafolyamat és a pályázati tevékenység szorosan kötődik egymáshoz 
a sikeres megvalósítás érdekében. Amennyiben látható lesz az összevonás sikertelensége, 
akkor lépni fognak.  
A Városfejlesztési Kft létrehozásakor, a városrehabilitációs projektek megvalósításakor 
kötelezően elő volt írva, hogy az önkormányzatnak erre a feladatra szervezett gazdaságot kell 
létrehozni. Nem szabad a projektek menedzseléséből kivenni a kezdéstől jelen lévő, azon 
munkálkodó hivatali dolgozókat, ezért dolgoznak együttműködve. Elmondta, hogy jelenleg a 
Kft. a szociális rehabilitációs programcsomag terven dolgozik. Az ügyvezető keresetét a 
közgyűlés állapította meg.  
Az ügyrendi javaslat elhangzásakor új hozzászólót nem lehet regisztrálni.  
Hirdető-berendezések kapcsán a diszkrimináció tilalma nem azt jelenti, hogy nincsenek 
kivételek. A pozitív diszkriminációt általánosságban lehetővé teszik az uniós közösségi 
szabályok. A magántulajdon és a köztulajdon korlátozásról a hirdető-berendezések kapcsán 
elmondta, hogy több a tiltó szabály a közterületre, mint a magánra vonatkozóan. A 
magántulajdonban lévő területeket külön nevesíteni kellett, mivel kevesebb korlátozást 
hoznak rá, hisz jogszabályok biztosítják a magántulajdonosok jogait. Felhívta a figyelmet, 
hogy a többi megyei jogú városok SZMSZ-eiben is hasonló hozzászólási idők vannak 
Kaposváréhoz.   
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Szavazás eredménye 
 

#: 861   Száma: 09.09.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Jurmann Béla tanácsnok módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 40,74 39,29 
Nem 15 55,56 53,57 
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: 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy tegyenek javaslatot valamelyik rendelet külön 
szavaztatásáról.  
 
Pintér Attila tanácsnok kérte, hogy az igazgatóságok összevonásáról, vagyis az SZMSZ 
módosításáról szavazzanak külön.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 862   Száma: 09.09.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az SZMSZ rendeletmódosításának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 70,37 67,86 
Nem 1 3,70 3,57 
Tartózkodik 7 25,93 25,00 
Szavazott 27 100.00 96,43 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 53/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló, többször módosított 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 863   Száma: 09.09.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítások 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: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 49/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Kártyáról szóló, többször módosított 
5/2005.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 50/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és 
befektetés – támogató programjáról szóló 39/2007.(X.8.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 51/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló, többször módosított 7/2000.(II.29.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 52/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló, többször módosított 3/1993.(II.05.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 54/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, 
többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 55/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1999. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról 49/19993.(XII.15.) szóló, többször módosított önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 56/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú 
helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 34/2005.(VI.24.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 57/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló, 
többször módosított 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 58/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 
ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló, többször 
módosított 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 59/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására 
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló, többször módosított 5/1998.(II.10.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 60/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló, többször módosított 1/1997.(I.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 61/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló, többször módosított 
20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 62/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló, többször 
módosított 8/2000.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 63/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 
végrehajtásáról szóló, a 33/2008.(VI.10.) önkormányzati rendelettel módosított 
3/2006.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 64/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj 
megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször 
módosított 4/2006.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 65/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 
51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 66/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről 
szóló, többször módosított 54/2005.(X.16.) önkormányzati rendelettel módosított 
24/2003.(IV.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 67/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a város jelképeinek megállapításáról és használatának 
rendjéről szóló, többször módosított 16/1991.(VII.3.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 68/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi 
területté nyilvánításáról szóló, többször módosított 22/1994.(V.18.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 69/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 45/2004.(VI.28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 70/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló, többször módosított 
40/2004.(VI.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 71/2009.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló, a 
23/2008.(IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 48/2004.(IX.24.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 864   Száma: 09.09.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:01  
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: 
 
181/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szolgálati lakások közül 
kivett Pázmány P. u. 32/b. szám alatti lakást a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája részére nyelvi oktatás 
céljából használatba átadja. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2009. október 1. 
 
 
 
 

-----7. Előterjesztés a 2009/2010-es tanév előkészítő előterjesztés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés igazodik 
az igényekhez, a napközis csoportok számát és az egyéb iskolai igényeket figyelembe véve. 
Ismerve a Kormány 2010. évre szóló terveit, nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy nem tett 
javaslatot az előterjesztés visszavonására, mert plusz költségvetési kiadásokról fognak dönteni 
az oktatás tekintetében. Elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 

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

 
Paksi Lajos képviselő támogatja az előterjesztést. Véleménye szerint kényszereket és 
teendőket is tükröz az előterjesztés, ami a táblázatban látható. Azért fogalmazott általánosan, 
mert ha jogilag kivesézve elemeznék, akkor a valós kényszereket átlépve, azt gondolnák, 
hogy megtehetnek mindent amit jogilag meg kellene tenni, pl a kereskedelmi iskolában 
kimutatott sajátos nevelési igényű gyerekek foglalkoztatási szükségletei nincsenek bent az  
anyagban. A tanulási képességek magatartási zavarok nagymértékben összefüggnek a 
társadalomban meglévő agresszió növekedésével. Többször kezdeményezte, hogy adjanak 
megfelelő összeget az agresszió és a konfliktus kezelés kidolgozott programjának 
végrehajtására. Az előterjesztésben szerepel, hogy az erre kapott normatíva 21 millió forint, a 
feladat ráfordítás 6,5 millió. Azt gondolta, ha összekötnék ezt a szakmai anyagot a 
javaslatával, akkor még mindig beleférne a végrehajtás feladata.  
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő jónak találta, hogy fejlesztő és gyógypedagógusokkal látják 
el az iskolát. Kérte, hogy a költségvetéseknél e területből soha ne vegyenek el 
pénzösszegeket. A koraszülöttek estében a szellemi fogyatékosságot a pedagógusoknak, a 
szülőknek és a társadalomnak kezelni kell. Nagyon fontosnak tartotta a minél korábban 
elkezdett fejlesztést. A fejlesztést korai korban kell elkezdeni, a felzárkóztatás és a 
korrepetálás bármikor elkezdhető, amire napi két óra elegendő. Magyarországon a 
kiemelkedően problémás gyerek viselkedése családi problémára vezethető vissza.  
   

Szavazás eredménye 
 

#: 865   Száma: 09.09.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Gyenesei Istvánné képviselő számára további két perc 
hozzászólási idő biztosításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 76,93 71,43 
Nem 4 15,38 14,29 
Tartózkodik 2 7,69 7,14 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
182/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
       
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009/2010-es tanév 
előkészítő előterjesztés módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása során Dr. Gyenesei 
Istvánné számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
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dr. Gyenesei Istvánné képviselő elmondta, hogy az angliai testvérvárosban pár évvel ezelőtt 
megnőtt a fiatalkori bűnözés, amit egy helyreállítási program kidolgozásával próbáltak 
visszaszorítani a szülők bevonásával.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok nem ért egyet az előterjesztéssel, mert a sajátos nevelés i 
tanulóikat felmentik az órák látogatása, a számonkérés és a vizsgák alól.  Nem támogatja, 
hogy az órákra nem járó, nem felelő emberek legyenek a jövő szakemberei. Véleménye 
szerint inkább a matematika, nyelvi tanárokról kellett volna az előterjesztésnek szólnia. Azt 
gondolta, hogy valami már elromlott és ez egy utólagos pótcselekvés részükről. A  
társadalomnak úgy kellene működnie, hogy a gyerekek ne ilyen állapotba kerüljenek a 
középiskolákban.  
 
Kováts Imre képviselő a helyzet tisztázása miatt elmondta, hogy az elmúlt években 
összevonták az álláshelyeket, csökkentettek mindent, a gyereklétszámhoz igazították a 
csoportok számát. Ez egy első lépés a kaposvári oktatás átszervezésénél, vagyis igazodik a 
város gazdasági, társadalmi igényeihez.  
 
Pintér Lóránd képviselő Giber Vilmos hozzászólására reagált. Az, hogy a sajátos nevelés i 
igényű tanuló, mint kategória most jelent meg, az annak köszönhető, hogy korábban ilyen 
kérdéssel nem foglalkozott az oktatáspolitika. Korábban nem léteztek ezek a differenciált  
struktúrák ezekben a szegmensekben, vagy pedig megvoltak, de nem foglalkoztak vele. A 
jelenlegi oktatási struktúránk kevésbé hatékony. Addig, amíg a városi oktatás politikának 
egyetlen egy szempontja van, miszerint hogy a közalkalmazottak, akik a rendszerben vannak, 
azokat mindenképpen megtartsuk, mert különben nem szavaznak ránk a következő 
választásokon, addig nyilvánvalóan ebben a kérdésben kevésbé fog bármi is változni. Az 
oktatás hatékonyságával alapvetően gondok vannak, ami megmutatkozik a kompetencia 
mérés eredményeinél. Egy ekkora túlfeszített rendszert nem lehet hatékonyan működtetni. 
Addig, amíg a normatívák nem oktatási normatívaként, hanem intézmény-fenntartási 
normatívaként kezeljük, addig nyilvánvalóan ez így is marad. 
 
Szita Károly polgármester számára a pedagógus is ember, Pintér képviselő számára nem, 
mert ezt a hozzászólását nem tette volna meg. Egyetértett dr. Gyeneseiné képviselővel, de 
felhívta a figyelmét, hogy következő évben a kormány el akar venni a gyógypedagógiai 
nevelésből, a saját nevelési igényű gyerekek oktatási támogatásából. Amikor lehetősége volt a 
Bajnai csomag ellen szavazni, akkor nemet mondott, a kettő így nem működik.  
 
Pintér Lóránd képviselő Ügyrendi javaslatában kérte, hogy a polgármester úr finomítson 
azon a mondatán, miszerint neki nem ember a pedagógus, mert ő ilyet nem mondott.  
  
Szita Károly polgármester nemet mondott, mert azt mondta, hogy a közalkalmazottak 
nyugodtan kirúghatóak.  
 
 

Szavazás eredménye 
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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: 
 
183/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium számára a középiskolai sajátos nevelési igényű 
tanulók ellátásához 2009. október 1-től 1 fő gyógypedagógus álláshelyet és heti 2 túlórát  
biztosít.  
Ennek költségigénye:  
2009-ben: személyi juttatás 301 eFt , járulék és EHO 85 eFt, összesen 386 eFt.  
2010-ben szintre-hozás: személyi juttatás 1 556 eFt , járulék 420 eFt, összesen 1 976 eFt. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Molnár György  igazgató 
  Horváth Miklós  igazgató 
 Határidő:  2009. október 1. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középfokú oktatási 
intézményekben - az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
kivételével - a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását 2009. október 1-től a Bárczi Gusztáv 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési 
Tanácsadó végzi. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Dr. Benczéné Csorba Margit  igazgató 
  Középiskolák igazgatói 
 Határidő:  2009. október 1. 
 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési 
Tanácsadó számára a középiskolai sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához 2009. október 
1-től 1 fő gyógypedagógus-logopédus betölthető álláshelyet és heti 23 túlórát biztosít.  
Ennek költségigénye:  
2009-ben: személyi juttatás 462 eFt , járulék és EHO 131 eFt, összesen 593 eFt.  
2010-ben szintre-hozás: személyi juttatás 2 871 eFt , járulék 775 eFt, összesen 3 646 eFt. 
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 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Molnár György  igazgató 
  Dr. Benczéné Csorba Margit  igazgató 
 Határidő:  2009. október 1. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 28/2009. (VIII.19.) 
OKM rendelet alapján elnyert támogatási összegből az önkormányzat a pályázatban 
kötelezően megjelölt Taninform szoftver bérletére 7 800 eFt-ot (maximum az elnyert 
támogatás 30%-át), továbbá az intézmények a pályázatban megjelölt informatikai és egyéb 
szakmai eszközök beszerzésére 24 200 eFt-ot fordíthatnak a támogatási döntés függvényében 
az alábbi táblázat szerint: 

intézmény  létszám 
Maximális 
támogatási 

összeg 

Taninform  
(önkormányzati 

kötött 
felhasználás) 

Intézmény 
által 

felhasználható 
támogatás 

1 Bajcsy Zs.Utcai Központi 
Óvoda 

397 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

2 Petőfi Sándor Központi 
Óvoda 

334 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

3 Festetics Karolina Központi 
Óvoda 

312 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

4 Nemzetőr Sori Központi 
Óvoda 

354 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

5 Rét Utcai Központi Óvoda 320 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

6 Tar Csatár Központi Óvoda 277 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

7 Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola  

4 161 4 000 000 Ft 1 200 000 Ft 2 800 000 Ft 

8 Toldi Lakótelepi Általános 
Iskola és Gimnázium 

660 2 000 000 Ft 600 000 Ft 1 400 000 Ft 

9 

Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Diákotthon, 
Módszertani Központ és 
Nevelési Tanácsadó 

369 1 000 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 

10 
Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

1 415 4 000 000 Ft 1 200 000 Ft 2 800 000 Ft 

11 Építőipari, Faipari Szakképző 
Iskola és Kollégium 

437 1 000 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 

12 
Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

455 1 000 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 

13 
Munkácsy Mihály 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 

903 3 000 000 Ft 900 000 Ft 2 100 000 Ft 

14 
Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

688 2 000 000 Ft 600 000 Ft 1 400 000 Ft 
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intézmény  létszám 
támogatási 

összeg 

Taninform  
(önkormányzati 

kötött 
felhasználás) 

Intézmény 
által 

felhasználható 
támogatás 

15 

Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola  
 

566 2 000 000 Ft 600 000 Ft 1 400 000 Ft 

16 
Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző 
Iskola 

172 1 000 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 

17 Táncsics Mihály Gimnázium 789 3 000 000 Ft 900 000 Ft 2 100 000 Ft 

18 
Zichy Mihály Iparművészeti, 
Ruhaipari Szakképző Iskola 
és Kollégium 

250 1 000 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 

19 Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium 

423 1 000 000 Ft 300 000 Ft 700 000 Ft 

  összesen: 13 282 32 000 000 
Ft 

7 800 000 Ft 24 200 000 Ft 

 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Molnár György  igazgató 
  Közoktatási intézmények vezetői 
 Határidő:  2010. december 31. 
 
 
-----8. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy tovább folytatnák a Bursa Hungarica ösztöndíjat, 
ami 15-20 millió forintba kerül évente. Az előterjesztés az újbóli pályázatbenyújtásról szól.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, közel 400 szociálisan rászoruló felsőfokú 
oktatási intézményben tanuló vagy oda igyekvő diákot tudnak ezúton segíteni.  
 

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

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

#: 867   Száma: 09.09.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:38  
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: 
 
184/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 

1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica        
Felsőoktatási    Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi fordulóhoz való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi fordulójához, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a 2010. évi az ösztöndíj pályázatra11.500 e/Ft önkormányzati önrészt 
biztosít, melyet a 2010. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai előirányzatok 
között szerepeltet.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 dr.Vörös Gyula igaz gató 
Határidő: 2010. február 15. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert a 
csatlakozó nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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-----9. Előterjesztés a rendőrségi irodák működtetési feltételei megteremtéséről a Cseri 
utcában, a Pécsi utca környékén, illetve a Bartók Béla úti Általános Tagiskola 

épületében 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
Kiegészítő előterjesztés a rendőrségi irodák működtetési feltételei megteremtéséről a 
Cseri utcában, a Pécsi utcában környékén, illetve a Bartók Béla úti Általános Iskola 

épületében című előterjesztéshez----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az önkormányzat célja a 
nagyobb rendőri jelenlét Kaposvár utcáin, ezért irodahelyiséget és lakást is biztosítanak egy 
rendőr részére a Nádasdi utcában. Kérte az előterjesztés támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok megkérdezte, hogy az irodába rendőr is jut-e majd és mennyi 
időt tölt ott?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy feltétel a rendőr 
jelenléte, amiről a rendőrségnek kell gondoskodnia.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csizi László képviselő hozzászólásában elmondta, a bizottsági szakban megkérdezte, hogy 
miért pont a város azon részén lesz iroda és lakás átadás. A válasz szerint az a környék a 
legveszélyeztetettebb. Támogatta az előterjesztést, de azért felhívta a figyelmet arra, hogy 
nemcsak azon a környéken nagyarányú a bűnözés. Kérte, amennyiben lehetőség lesz a 
jövőben, akkor a város más részeire is állítsanak fel hasonló irodát a bűnmegelőzés  
érdekében.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 868   Száma: 09.09.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:42  
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: 
 
185/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a rendőrségi irodák Cseri utcában, a 
Pécsi utcában, illetve a Bartók Béla úti Általános Iskola épületében történő kialakításáról és  
működtetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy: 

1.) A Cseri u. 10. szám alatti 40 m2-es, 1 szobás önkormányzati bérlakást kiveszi a 
lakásállományból és térítésmentesen, határozatlan időre a Kaposvári Rendőrkapitányság 
használatába adja rendőrségi iroda működtetése céljából. A Közgyűlés a fokozott rendőri 
jelenlét biztosítására nyújtott önkormányzati támogatás maradványa, illetve a költségvetési 
hiány terhére 800 e Ft-ot biztosít a lakás felújítására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Sárdi Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2009. november 30. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Nádasdi u. 47. 
1. ajtószám alatti 43 m2-es, 1 szobás önkormányzati bérlakást kiveszi a lakásállományból és  
térítésmentesen, határozatlan időre a Kaposvári Rendőrkapitányság használatába adja 
rendőrségi iroda működtetése céljából. A Közgyűlés a fokozott rendőri jelenlét biztosítására 
nyújtott önkormányzati támogatás maradványa, illetve a költségvetési hiány terhére 1.875 
eFt-ot biztosít a lakás felújítására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Sárdi Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2009. november 30. 
 
3.) A Közgyűlés a Bartók Béla úti Általános Iskola utcafronti épületében lévő könyvtár 
helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre a Kaposvári Rendőrkapitányság használatába 
adja rendőrségi iroda működtetése céljából. A Közgyűlés a fokozott rendőri jelenlét  
biztosítására nyújtott önkormányzati támogatás maradványa, illetve a költségvetési hiány 
terhére 100 e Ft-ot biztosít a könyvtárhelyiség tisztasági festésére és a vizesblokk 
rendbetételére. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Sárdi Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2009. október 31. 
 
4.) A Közgyűlés a 1-3. pontban említett rendőrségi irodák első beszerzéséhez 750,- e Ft-ot 
biztosít, az önkormányzat költségvetési rendeletben a felhalmozási kiadások között rendőrségi 
technikai eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret, illetve a költségvetési hiány terhére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. október 31. 
 
 
 
 

-----10. Előterjesztés a MTESZ-szel kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 869   Száma: 09.09.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:42  
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: 
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186/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező MTESZ 
együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 
a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Stickel Péter igazgató 
   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:  2009. október 1. 
 
 

-----11. Előterjesztés a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítványban történő 
delegálásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány 
eddig finanszírozni tudta a kisebb, nagyobb eszközbeszerzéseit. Tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a Bajnai kormány a közoktatási közalapítványoknak a jövőben nem ad 
támogatást.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 870   Száma: 09.09.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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187/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megyei Közoktatási 
Közalapítványba történő delegálásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Tóth Lajost a Somogy 

Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumából visszahívja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 

 
2.) A Közgyűlés a 362/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozat 3/III/K.) pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 
„K.) Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány 

Elnök: dr. Undi Jánosné 
Tagok: Németh Lajos 
  dr. Giber Vilmos 
  dr. Riez Ferenc 
  Frányó Zsolt 
  Horváth István 
  dr. Benczéné Csorba Margit 
  dr. Gergőné Babina Jusztina 
  dr. Exner Zoltán 
  Kokas Ferenc 
  Nagy Vendel 
  Gáspár László 
  dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska 
Felügyelő bizottsága: 
  Szathmári A. Lajos 
  Molnár György 
  Szentgróti József” 
 

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

 
3.) A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának II/3.) pontjának első két 

elkülönült bekezdése helyébe, mely a kuratórium elnökét és a tagokat sorolja fel, az 
alábbi rendelkezés lép: 

 
„3. A kuratórium elnöke: dr. Undi Jánosné, az Oktatási Hivatal Dél-Dunántúli 

Regionális Igazgatóság érettségi referense 
A kuratórium tagjai:  
Németh Lajos, a Somogy Megyei Közgyűlés tanácsnoka 
dr. Giber Vilmos, a Megyei Jogú Város Oktatási, Tudományos és Kulturális 

Bizottsága elnöke 
dr. Riez Ferenc, a megyei önkormányzat főosztályvezetője 
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Frányó Zsolt, a Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság 

referense 
Horváth István, a Somogy Megyei Közgyűlés Oktatási Közművelődési és 

Tudományos Bizottsága elnöke 

dr. Benczéné Csorba Margit Gyógypedagógiai intézményigazgató 

dr. Gergőné Babina Jusztina, a szakszolgálatok megyei egyesületének elnöke 
dr. Exner Zoltán, a megyei gazdasági kamarák képviselője 
Kokas Ferenc, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója 
Nagy Vendel, az egyházi iskolák képviselője 
Gáspár László középiskolai kollégium igazgatója, Balatonboglár 
dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Kaposvári Regionális Kirendeltsége igazgatója” 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő: azonnal 

 
 
-----12. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. II./4. sz. üresen álló lakás értékeséséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 871   Száma: 09.09.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92,31 85,72 
Nem 2 7,69 7,14 
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: 
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188/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei  Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. 
II/4. sz .( hrsz: 47) üresen álló  53,84 m2  területű  lakást a  49/1993.(XII.15.)sz. 
önkormányzati rendelet 9.sz. mellékletének e./ pontjából törli, a változást a lakásrendelet 
soron következő módosításánál átvezeti.  

A lakást,  mely   jelenleg  II. emeleti 47/A/13. hrsz-ú  albetét részét képezi  nyílt pályázat  
keretében értékesíti. 

 

Értékesítési feltételek: 
                               - induló  licit ár   8 millió forint 
                               - vevőt terheli az adásvételi szerződéskötés és az ingatlan-nyilvántartásba   
            történő bejegyzés költsége 
                               - az alapító okirat módosítás elkészítése, költségei viselése    
 

Felelős:                 Szita Károly polgármester      
Közreműködik:     Sárdi Péter   igazgató 
                              Dr. Vörös Gyula  igazgató  
Határidő:               2009. október 15.  ( pályázat kiírás)                                                                         

 
 
 

-----13. Előterjesztés a Keleti temető új porta építésével kapcsolatos megállapodás 
jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 872   Száma: 09.09.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:44  
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: 
 
189/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Keleti temető 
portaépületének tulajdonba vételével kapcsolatos mellékelt szerződés megkötését jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt ennek aláírására.    
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
                                           Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009. október 15.  
 
 
 

-----14. Előterjesztés a DIGI Kft.-vel kötött szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés 
hatályba léptetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 873   Száma: 09.09.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:44  
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 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: 
 
190/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DIGI Kft.-vel kötött, 
előterjesztéshez mellékelt szerződést jóváhagyja és így hatályba lépteti.    

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DIGI Kft.-vel 
ugyanennek a kábelfektetési munkának a további részeire vonatkozó azonos tartalmú, 
rendeletünknek megfelelő díj mellett történő szerződéskötéseket jóváhagyja és  
felhatalmazza a polgármestert, hogy ezeket a szerződéseket megkösse.    
 

 Felelős:                                  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:                      Sárdi Péter igazgató   
 Határidő:                               kérelemtől függően 
 
 

-----15. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatt lévő helyiség portálcsere 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 874   Száma: 09.09.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:44  
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: 
 
191/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Otthon Lakásszövetkezet részére a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatt lévő bérlemény  
portálcseréjéhez. 
 
A felmerülő költségek összegébő l  nettó: 398.210.-Ft a bérleti díjba elszámolásra kerül oly 
módon, hogy az a havi bérleti díj 50 %-ig terjed. 
2009. évben elszámolásra kerül megállapodás  alapján 2009. október 1-tő 2009. december 31-
ig nettó  48.000-Ft, a visszamaradó nettó 350.210 Ft a következő években a havi bérleti díj 50 
%- ig kerül a bérleti díjba  elszámolásra. 
A bérlő a portálcserét a PH. Műszaki Igazgatóság műszaki ellenőrzése mellett köteles 
elvégezni. 
 
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek teljes  elszámolása előtt 
megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2009. október 1  (megállapodás  elkészítése) 
 
 
 
 

-----16. Előterjesztés a Kaposvár, Gilice u. 31. sz. alatti bérlemény térítésmentes 
használati jogviszonyának meghosszabbításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

#: 875   Száma: 09.09.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:45  
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: 
 
192/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár,  Gilice u. 31. sz. alatt lévő  
ingatlant  2009. október 1-től,  pályázat és  térítés nélkül, 5 éves időtartamra a Kapos 
Kistérségi Szociális Szövetkezet használatába adja. 
Az ingatlan havi bérleti díja 100.000.-Ft+ 25.000.-Ft ÁFA. 
A Szövetkezet a bérleti díjra eső mindenkori ÁFA összegét köteles az Önkormányzat részére 
megfizetni. 
Az ügylet érvényességének feltétele a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájának előzetes jóváhagyása. 
 
A helyiség használata során felmerülő közüzemi költség a használót terheli. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2009. október 1.  (szerződés elkészítése, jóváhagyás megkérése) 
 
 
 

-----17. Előterjesztés a „Toponári 1,-Ft-os telkek „pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy milyen stádiumban van a toponári út déli 
oldalán folyó területszerzés és milyen konstrukcióban kerülnek értékesítésre?  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az önkormányzati területszerzés csak a 
toponári városrészben folyik. Ahol felajánlották, hogy megvásárolják az ingatlant,  
amennyiben a tulajdonos nem akarja saját maga értékesíteni. A tulajdonosok többsége 
pozitívan reagált, és a közeljövőben egy kialkudott árért meg fogják vásárolni. A 
telekmegosztások jelenleg is folynak, készül egy egységes telekmegosztási terv, ami alapján 
történik a telkek értékesítése és hasznosítása.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a hasznosítás feltételeiről a képviselő-testület fog 
dönteni majd egy későbbi előterjesztésben. Az előterjesztés a mostani telkek pályázati 
kiírására vonatkozik.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 876   Száma: 09.09.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:47  
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: 
 
193/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Toponári 1,-Ft-os telkek” 
pályázati kiírásáról szóló előterjesztést és elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt 
pályázati kiírást. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat megjelentetésére.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 Pénzügyminisztériumi állásfoglalás kézhezvételét követően  
                                                azonnal 
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-----18. Előterjesztés a kaposvári 9107/3. hrsz-ú, Kanizsai utcai ingatlan hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 877   Száma: 09.09.24/18/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
194/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján értékesíti a kaposvári 9107/3. hrsz-ú, 
Kanizsai utcában található ingatlanát az alábbi feltételekkel:  
 

- Vételár 11.000,-Ft/m2 + ÁFA, mint induló licitár; 
- az ingatlan KÉSZ alapján hasznosító telekrészét Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzat törzsvagyonából kiveszi; 
- a telekalakítást és kitűzést vevőnek saját költségén el kell végeztetnie; 
- Önkormányzat előszerződést köt vevővel tekintettel arra, hogy a telek még nem 

alakult ki. A vételár 50%-át az előszerződéssel egyidejűleg meg kell fizetni vevőnek; 
- a végleges szerződést az előszerződés aláírásától számított 6 hónapon belül kell 

feleknek megkötni a jogerős telekalakítás alapján; 
- a vételár fennmaradó 50%-át vevőnek a végleges szerződés megkötésekor kell 

megfizetnie; 
- a telket a KÉSZ alapján lehet beépíteni; 
- vevő tudomásul veszi, hogy építési engedélyt csak összközműves telekre szerezhet; 
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- vevő vállalja, hogy a közműveket kiépíti saját költségén. Amennyiben ideiglenes  
rákötést engedélyeznek a közmű üzemeltetők, úgy vevőnek vállalnia kell, hogy a 
később véglegesen kiépítendő közművekre ráköt. Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata út- és közműépítési kötelezettséget nem vállal. Az adásvételi 
szerződésben rögzíteni kell, hogy az ÉTV 30/A. szakasza és a KÉSZ 107.§(1) 
bekezdés rendelkezése alapján vevő köteles vállalni a később megvalósuló út, járda és  
közműépítés ingatlanára eső költségét. 

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. október 15. (a pályázat megjelentetése) 
 
 
     

-----19. Előterjesztés a Búzavirág utcai bölcsöde átmenetileg szüneteltetett 10 
férőhelyének visszaállításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a 4 éves várospolitikai programban elfogadták, 
hogy egyetlen gyerek sem maradhat ki a bölcsödébő l helyhiány miatt. Ezért tett javaslatot 
arra, hogy a Búzavirág utcai bölcsöde átmenetileg szüneteltetett férőhelyeit visszaállítsa azzal 
együtt, hogy a Szigetvári utcai bölcsödében van még üres hely, de nem ott jelenik az igény. 
Tájékoztatott, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és Népjóléti Bizottság módosító 
javaslatát támogatta.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 878   Száma: 09.09.24/19/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 



2009.10.20. 10:49:03        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-09-24.doc        57. oldal, összesen: 84 

 

Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
195/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
1./ 2009. november 1-jétől a Búzavirág utcai Bölcsőde 10 átmenetileg szüneteltetett 
férőhelyét ismét működteti, az intézmény közalkalmazotti létszámát 2 fő gondozónői 
létszámmal növeli. 
A Közgyűlés a lehívható normatív támogatás terhére a Bölcsődei Központ részére 2009. évre 
személyi juttatásokra 186 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 52 eFt, dologi kiadásokra 40 
eFt, összesen: 278 eFt-ot, 2010. évre, éves szinten személyi juttatásokra 2.232 eFt, 
munkaadókat terhelő járulékokra 577 eFt, dologi kiadásokra 40 eFt, összesen: 2.849 eFt-ot 
biztosít. 
 
2./  A bölcsőde alapító okiratának 4. pontjában a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat rend 
szerint:” címszó kiegészül a 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások szakfeladattal. 
 
3./ A Bölcsődei Központ alapító okiratának 17. pontját az alábbiak szerint módosítja 
„17. A Bölcsődei Központ intézmény egységei:  
• Búzavirág utcai Bölcsőde 40 férőhelyes  
• Petőfi utcai Bölcsőde  100 férőhelyes (20 férőhely átmenetileg szünetel) 
• Somssich P. utcai Bölcsőde 30 férőhelyes 
• Szigetvár utcai Bölcsőde  30 férőhelyes 
• Nemzetőr sori Bölcsőde   50 férőhelyes 
• „Gyöngyfa” Napközi Otthon 32 férőhelyes” 

 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató  
   Molnár György igazgató 
   Szabó Józsefné intézményvezető 

Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2009. október 31. 
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-----20. Előterjesztés az Önkormányzat és a Kaposi Mór Oktató Kórház 
együttműködéséről a méhnyakrák elleni védőoltás nem támogatotti személyi kör részére 

történő biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy olcsóbb lehetőséget tudnak nyújtani ezzel az  
igénylőknek. Ebben az évben körülbelül 300 fiatal lány részesülhet ebben a kedvezményben.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 879   Száma: 09.09.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:48  
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: 
 
196/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2009-ben a Kaposi Mór 
Oktató Kórházzal együttműködve megszervezi mindazon kaposvári lakos jelentkezők részére 
a méhnyakrák elleni védőoltás önköltséges áron történő biztosítását, akik a pénzbeli és  
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) 
önkormányzati rendelet alapján nem jogosultak a támogatásra.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula  igaz gató 
   Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2009. december 31. 
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-----21. Előterjesztés Kling József Fejedelem című szobrának felállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő javasolta megfontolni azt, hogy a művésztől a költségvetésben 
szereplő „Titok” című szobrot a kulturális projekt keretén belül egy másik településnek 
műtárgycsere keretén belül ajánljuk fel.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Közgyűlés korábban már döntött a „Titok” 
című szobor Corsó belső udvarában való felállításáról. Páva Zsolt polgármesterrel abban 
állapodott meg, hogy Pécs lehetőséget biztosít Kaposvárnak a város népszerűsítésére 2010-
ben. Később az EKF évében kiállítást fognak ajánlani Pécs városának.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 880   Száma: 09.09.24/21/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:51  
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: 
 
197/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú város Közgyűlése hozzájárul Kling József Fejedelem című szobrának 
a Csokonai utcában történő felállításához és egyúttal köszönetet mond a Művésznek a 
műalkotás város részére történő felajánlásáért.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató    
Határidő:   2009. október 31. 
 



2009.10.20. 10:49:03        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-09-24.doc        60. oldal, összesen: 84 

 

-----22. Előterjesztés a Városliget területén létesítendő vendéglátóhely és nyilvános 
illemhely kialakítására kiírt pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 881   Száma: 09.09.24/22/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:51  
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: 
 
198/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városliget területén létesítendő 
vendéglátóhely és nyilvános illemhely kialakítására kiírt pályázatról szóló előterjesztést és 
úgy határozott, hogy a pályázat eredményes, annak nyertese a KOVA-Ker Kft.. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat alapján készítendő szerződést aláírja.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. október 20. (a szerződés elkészítésére) 
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-----23. Előterjesztés a Sávház 1. lph. VIII/2. számú üresen álló önkormányzati bérlakás 
a BITT-ALBA LUX Konzorcium részére mintalakás, illetve iroda céljából történő 

bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Sávházban a Bitt Kft-nek ideiglenes jelleggel 
adnának egy üres helyiséget, hogy azt soron kívül kiépítsék és ahol minden Sávházban élő  
lakónak megmutathatná, hogy milyen munkálatok folynak az épületben.  
 
Tálos Krisztián képviselő bejelentette személyes érintettségét.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 882   Száma: 09.09.24/23/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Tálos Krisztián képviselő érintettségéről 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: 
 
199/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sávház 1. lph. VIII/2. szám alatti üresen álló, 1 
szobás önkormányzati bérlakást a BITT-ALBA LUX Konzorcium részére mintalakás, illetve 
iroda céljára 2009. október 1-től 2010. június 30-ig terjedő időszakra történő bérbeadásról 
szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán Tálos Krisztián képviselő érintettségét tudomásul vette. 

 
 
 

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

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

#: 883   Száma: 09.09.24/23/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:52  
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: 
 
200/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Sávház 1. lph. VIII/2. szám 
alatti üresen álló, 1 szobás önkormányzati bérlakást a BITT-ALBA LUX Konzorcium részére 
mintalakás, illetve iroda céljára 2009. október 1-től 2010. június 30-ig terjedő időszakra  
16.960,-Ft + ÁFA összesen 21.200,-Ft/hó bérleti díj ellenében bérbeadja és felhatalmazza a 
Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

 

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

-----24. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
dokumentumainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

#: 884   Száma: 09.09.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 11:52  
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: 
 
201/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális  

Társulás, költségvetési szerv közfeladat ellátás módjának szervezeti szempontjából 
történő felülvizsgálata után az Alapító Okiratában 2009. július 1.napjával rögzíti a 
jogszabály szerint meghatározott közfeladatot, a közfeladat ellátásának módját, a Társulás  
létrehozó szerveinek nevét és a létrehozás idejét, az irányító szerv nevét és székhelyét, 
típus szerinti besorolását a tevékenység jellege alapján, a közszolgáltató szerv fajtája és a 
feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint. Pontosítja a költségvetési szerv vezetője 
kinevezésének/megbízásának rendjét, a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt. Módosítja a Társulás szakágazati besorolását 841105 helyett 879040 
szakágazati besorolásra. 2010. január 1-jei hatállyal meghatározza az alaptevékenysége 
(szakfeladata) besorolását: 
75188-9 Gazdasági és területfejlesztési feladatok helyett: 841325 Építésügy 
területpolitika területi igazgatása és szabályozása  
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai helyett: 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

  85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás helyett: 879013 Speciális 
gyermekotthoni ellátás. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató (közlés) 
Határidő:  2009. szeptember 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás  

egységes szerkezetű Alapító Okiratát az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató (közlés) 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város felkéri a közgyűlés a polgármestert, hogy a jelen 
határozatot mellékleteivel juttassa el a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás  
Társulási Tanács elnökéhez a további intézkedések megtétele végett. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató (közlés) 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális  
Társulás létrehozásáról szóló 2005. július 12-én kelt Társulási Megállapodását a 2.sz. 
melléklet szerinti tartalommal módosítja és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 
3.sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató (közlés) 

       Határidő:              2009. szeptember 30. 
 
 

-----25. Előterjesztés a Somogy megyei vasúti mellék- és szárnyvonalak megszüntetése 
ellen tiltakozó felterjesztésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy már sok önkormányzat elfogadta ezt az 
állásfoglalást.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Vajda Imréné képviselő elmondta, hogy jól ismeri a József Attila u. 7. szám alatt található 
Vasútasházban élő embereket, akiket a magyar munkavállalók mintaképeként emlegetnek. 
Kiemelte, hogy a Műszaki Bizottsági ülésen két tag nem támogatta, tartózkodott az 
előterjesztés megszavazásánál, abból pedig egy közgyűlési tag. Véleménye szerint nem 
szabad félvállról venni a szavazást, mert Kaposvár gazdasági fejlődését a vasúti hálózat 
segítette. Hogyan képzelhetik az emberek, hogy élhetnek vasút nélkül? Hogyan képesek 
fejlődni a települések, ha mindent megvonnak tőlük? Megkérte a képviselőket, hogy a 
szavazásnál ne tartózkodjon senki.  
  
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy nem vasútvonalakat szüntet meg a Kormány. Az 
országos és a regionális rendeltetésű vasút létezik. A létrejött Regionális Közlekedési Tanács  
rendeli meg a szolgáltatásokat, állítja össze a menetrendet, tehát a helyiek nemhogy 
kiszolgáltatottabbak lesznek, hanem az eddiginél sokkal fajsúlyosabb szerepet fognak kapni. 
Vajda képviselőnek a reagálására elmondta, hogy a közgyűlés tagjaként megijedt a rá háruló 
felelősségtől. Felelőssége ez ügyben a megyei közgyűlés elnökének és a Kaposvár város 
polgármesterének van.  
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Csizi László képviselő támogatta az előterjesztést. Javasolta a határozati javaslat utolsó 
bekezdésében szereplő „Kormány” szó kivételét.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 885   Száma: 09.09.24/25/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100,00 75,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 21 100.00 75,00 
Nem szavazott 6   21,43 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
202/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 101. § (1) bekezdés b. és c. pontjában biztosított alapjogával élve a Magyar 
Köztársaság Kormányához, illetve a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztériumához az alábbi felterjesztéssel él: 
 
Somogy megye gazdasági, infrastrukturális és foglalkoztatási szempontból is egyre inkább a 
leszakadó térségek sorába került. Emiatt az itt élő emberek képviseletében a helyi 
önkormányzati vezetők egyik legfontosabb feladata, hogy ezen elmaradott helyzet 
felszámolása érdekében tegyenek erőfeszítéseket. 

Miközben az Európai Unió többi országában hatalmas mértékű fejlesztési forrásokat 
használnak fel a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére, addig mi, Somogy megye érintett 
önkormányzati vezetői megdöbbenéssel és  megütközéssel értesültünk a sajtóból a Kormány 
azon elképzeléséről, hogy a megye vasúti mellék- és szárnyvonalait - állítólagos  
gazdaságossági okokra hivatkozva - meg kívánják szüntetni. 

Álláspontunk szerint a vasúti közlekedés sorsát nem lehet és nem is szabad kizárólagosan 
fiskális szempontból értékelni, mivel a közösségi közlekedés egy minden magyar 
állampolgárt megillető szolgáltatást biztosító állami feladat, melynek színvonaláért,  
fejlesztéséért a mindenkori magyar kormány felelős.  

A fent említett pályaszakaszok - a megyeszékhely lakosait nem számolva is - 30 településen, 
közel 80 ezer somogyi polgár közlekedési lehetőségét biztosítják. Ezen mellék- és  
szárnyvonalak léte minden esetben az adott térség gazdasági, társadalmi felemelkedése 
szempontjából egyik legjelentősebb tényező, az itt élők számára a mindennapi élet során 
nélkülözhetetlen.  
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Az itt lakó somogyi embereknek sok esetben ezen vasútvonalak jelentik az egyetlen 
lehetőséget a munkába, illetve iskolába járásra, az egészségügyi alap-, illetve szakellátások 
igénybevételére. E közlekedési lehetőségtől való megfosztásuk súlyosan hátrányos, 
reménytelen helyzetbe hoz több somogyi települést, megvonva a minden magyar állampolgár 
részére biztosítandó közszolgáltatások igénybevételi lehetőségét.  

Mindezek miatt a Somogy megyei vasúti mellék- és szárnyvonalak megszüntetésére 
vonatkozó elképzelésük ellen kénytelenek vagyunk a leghatározottabban tiltakozni. 

Közgyűlésünk, amely a megyeszékhelyen szolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárok 
életfeltételeiért felelősséget érez, minden eszközt meg kíván ragadni annak érdekében, hogy a 
településünket is érintő vasútvonal működése továbbra is biztosított legyen. 

 
Kérjük a Tisztelt Kormányt, illetve Miniszter Urat, hogy szíveskedjenek ezen törekvésünkhöz 
segítséget nyújtani, és a Somogy megyei vasúti mellék- és szárnyvonalak megszüntetéséről 
szóló döntések visszavonása érdekében tett erőfeszítéseinket támogatni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
 
 
 
 

-----26. Előterjesztés a „Vésztározás a Kaposon” tárgyú projekt megvalósításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 886   Száma: 09.09.24/26/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:00  
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 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: 
 
203/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vésztározás a Kaposon” tárgyú projekt 
megvalósításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás - tervezetet jóváhagyja, és annak aláírására a polgármestert 
felhatalmazza. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
Határidő:  azonnal.  
 
 
 
 

-----27. Előterjesztés a kaposvári 19202/8. hrsz-ú útterület telekkönyvi bejegyzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 887   Száma: 09.09.24/27/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:01  
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 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: 
 
204/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári 19202/8. hrsz-ú útterület 
telekkönyvi bejegyzéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy kisajátítást pótló 
megállapodással 17 m2 nagyságú területet a 19202/6. hrsz-ú ingatlanból közút céljára 
térítésmentesen tulajdonába vesz. A tulajdonba kerülő ingatlant a Közgyűlés törzsvagyonába 
helyezi 19202/8. hrsz-on közútként a telekalakítás során. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítással vegyes kisajátítást pótló 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. október 15. 
 
 
 
 

-----28. Előterjesztés a Kaposvár elöntés-veszélyeztetett területi csapadékvíz elvezető 
hálózata I. ütem DDOP-s pályázata benyújtásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 888   Száma: 09.09.24/28/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:01  
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 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: 
 
205/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok keretében DDOP-2009-5.1.5.B. kódszám alatt meghirdetett támogatásra 
„Kaposvár elöntés-veszélyeztetett területei csapadékvíz elvezető hálózata I. ütem” címmel 
pályázatot nyújt be az alábbi célokkal:  
 

1. Cseri út északi oldala belső terület (Építőipari SZKI) csapadékvíz elvezetése; 
2. Fekete I. u. csapadékvíz elvezetése; 
3. Gilice utcai teniszpálya melletti árokszakasz burkolása; 
4. Pécsi úti árok burkolása (130-158. és 211-287. házszámok közti szakaszon). 

 
A megvalósításhoz szükséges bruttó 94.000.000,- Ft forrás az alábbiak szerint kerül 
biztosításra: 
 
 
 
Forrás Forint % 
I. Saját forrás 14.000.000,- 14,89 

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 14.000.000,- 14,89 
I/2. partnerek hozzájárulása - 0 
I/3. bankhitel - 0 
I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás - 0 

II. Egyéb támogatás - 0 
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 80.000.000,- 85,11 
Összesen: 94.000.000,- 100 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetésről 
szóló 3/2009. (III.3.) számú költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadások közt szereplő, 
vízgazdálkodási célokat tartalmazó, 9. sz. mellékletben a városrészi csapadékvíz elvezetési 
program előkészítésére 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. október 15.  
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-----29. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című projekthez benyújtott pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be arra, hogy a 
városi élményfürdőt a cukorgyári biogázzal fűtsék.  
 

-----Kérdések nem hangzott el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzott el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 889   Száma: 09.09.24/29/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:02  
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: 
 
206/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KEOP-2009-4.2.0 „B” 
kódszámú, a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című  
pályázati felhívásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtandó a  
„Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezetékének kiépítése” elnevezésű pályázat 
megvalósításához szükséges 38.272.497,- Ft saját erőt az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetés felhalmozási kiadások 9. sz. mellékletben elkülönített előirányzat terhére 
biztosítja. 
A pályázat tartalma:  

1. A pályázat megvalósításának helyszíne: 7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.  
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Kaposvár 2417/26, 7115, 

7085/1, 7093/3, 7093/2, 7093/1, 1119, 7131/23, 7091 
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3. A projekt megnevezése: A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezetékének 
kiépítése 

4. Pályázati konstrukció száma: KEOP-4.2.0/B 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 95.681.243,- Ft 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

95.681.243,- Ft 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 38.272.497,- Ft, forrása: 

bankhitel 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 57.408.746,- Ft 
9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból 

nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésben elkülöníti. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Tapsonyi Tünde pályázati referens 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----30. Előterjesztés a Keleti Ipari park bővítményhez szükséges ingatlanok 
megvásárlásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 890   Száma: 09.09.24/30/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:02  
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: 
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207/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy megvásárolja a kaposvári 
Keleti Ipari Park bővítményhez szükséges ingatlanokat (0276/1, 0276/2, 0277, 0278/4, 
0278/5, 0280/1 és 0280/2 hrsz.) a Magyar Államtól 7.530.000 forintos (áfa-mentes) áron, 
valamint felhatalmazza a Polgármestert a melléklet adásvételi szerződés aláírására.  

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

-----31. Előterjesztés a Kaposvár, Nyár utcában lévő 7205 hrsz-ú árok egy részének 
értékesítéséről valamint a 7209 hrsz-ú ingatlanon létesítendő szolgalmi jogról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 891   Száma: 09.09.24/31/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:03  
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: 
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208/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Nyár utcában 
lévő 7209 hrsz-ú telephely telekalakítása kapcsán a 7205 hrsz-ú árok megnevezésű  
ingatlanból 69 m2 nagyságú ingatlanrészt 138.000.- Ft+ÁFA vételárért értékesít a Heim Kft. 
részére azzal, hogy a társaság tulajdonát képező 7209 hrsz-ú ingatlanon 164 m2 nagyságú 
terület szolgalmi jog értékéért, - a korábban kialakított zárt rendszerű csapadékcsatorna- 
98.400.- Ft+ÁFA kártalanítási összeget fizet, a társaság hozzájárul, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának szolgalmi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljön.    
A Közgyűlés egyben a 7205 hrsz-ú ingatlan területéből a 69 m2 nagyságú területet a 
törzsvagyonából kiveszi. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                           2009. december 31. 
 
 
 
 
 
 

-----32. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 
Társasági Szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
-----Kérdések nem hangzott el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzott el.----- 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 892   Száma: 09.09.24/32/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:03  
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: 
 
209/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár-TISZK 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 16.2. és 16.4. pontjai 
módosításához a következők szerint hozzájárul. 
 

16.2. Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 
Rövid neve: Apáczai Oktatási Központ 
Székhely:  7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 
Telephely:  7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. 
 7200 Dombóvár, Petőfi u. 27. 
 7200 Dombóvár, Bezerédi u. 33. 
 7228 Döbrököz, Ifjúság u. 6. 
 7361 Kaposszekcső, Kossuth u. 11. 
 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. 
 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. 
 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. 
 7361 Kaposszekcső, Táncsics u. 22. 
 7228 Döbrököz, Iskola u. 3. 
 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14. 
 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. 
 7200 Dombóvár, Kórház u. 35. 
Fenntartó: Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, 

Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 

OM azonosítója: 036393 
 

16.4. Dél – Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Bölcsőde 
Székhely:  7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18. 
Telephely: 7900 Szigetvár, Szecsődi Máté u. 2. 
  7900 Szigetvár, Kossuth tér 15.  
  7900 Szigetvár, Kossuth tér 13. 
  7900 Szigetvár, Alapi G. u. 1. 
  7900 Szigetvár, Olay L. u. 6. 
  7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. 
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  7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. 
  7900 Szigetvár, Rákóczi u. 19. 
  8713 Kétújfalu, Zrínyi u. 1. 
  8713 Kétújfalu, Zrínyi u. 33. 
  7985 Nagydobsza, Hunyadi J. u. 1. 
  7912 Nagypeterd, Kossuth u. 47. 
  7914 Rózsafa, Kossuth u. 42. 
  7914 Rózsafa, Petőfi u. 6. 
  7913 Szentdénes, Petőfi u. 12. 
  7922 Somogyapáti, Fő u. 89. 
  7922 Somogyapáti, Fő u. 18. 
  7922 Somogyapáti, Béke tér 3. 
  7936 Szentlászló, Kossuth u. 17. 
  7936 Szentlászló, Kossuth u. 21. 
  7900 Szigetvár, Széchenyi u. 61. 
  7900 Szigetvár, Szent István Ltp. 6. 
  7900 Szigetvár, Dózsa Gy. u. 11. 
  7900 Szigetvár, Zárda u. 2. 
  7900 Szigetvár, Szent I. Ltp. 2. 
  7915 Dencsháza, Petőfi u. 40. 
Fenntartó:  Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 
OM azonosítója: 027404 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2009. október 30. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy 
a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 
módosítását aláírja.  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2009.október 30. 
 
 

-----33. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok nem támogatta az előterjesztést, mert véleménye szerint ebben a 
válságos időszakban szükség lenne a városnak egy gazdaságfejlesztési stratégiára, ami 
komplett gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatási stratégiával foglalkozik.  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a gazdaságfejlesztési tanács elé lettek 
tárva a város  gazdaság fejlesztési törekvései, az integrált városfejlesztési stratégia, a 4 éves  
gazdaságfejlesztési programja és a városfejlesztési koncepció, amelyek megfogalmazzák a 
város gazdaságának, fejlesztésének törekvéseit.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 893   Száma: 09.09.24/33/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 81,48 78,57 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 5 18,52 17,86 
Szavazott 27 100.00 96,43 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
210/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1./ A Közgyűlés a 3/2008. (II.28.) önkormányzati határozat 16. pontját visszavonja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  azonnal 
 
2./ A Közgyűlés a 26/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat határidejét 2009. december 31-
re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
  Bajzik Imre igazgató 
  dr. Vörös Gyula igaz gató 
  Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2008. március 1. a szerződő fél értesítésére 
  2008. április 15. a tervek egyeztetésére 
2009. december 31. az egészségügyi létesítmények költözésének lebonyolítására. 
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3./ A Közgyűlés a 168/2008. (VI.05.) önkormányzati határozat határidejét a Támasz 
Alapítvány vonatkozásában 2009. december 31-re módosítja, egyéb részében pedig a 
beszámolót elfogadja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. december 31. 
 
4./ A Közgyűlés a 238/2008. (IX.25.) önkormányzati határozat határidejét a Somogyi Aprók 
vonatkozásában 2009. október 31-re módosítja, egyéb részében a beszámolót elfogadja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. október 31.        
 
5./ A Közgyűlés a 261/2008. (XI.13.) önkormányzati határozat határidejét 2009. december 
31-ra módosítja. 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:          2009. december 31.(az ingatlanvásárlások és kisajátítás lebonyolítása) 
 
6./ A Közgyűlés a 286/2008. (XII.11.) önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2009. 
november 30-ra módosítja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
                          Molnár György igazgató  
Határidő:            2009. november 30. 
 

7./ A Közgyűlés a 331/2008. (XII.11.) önkormányzati határozat határidejét a Szellemi 
Honvédelem Alapítvány vonatkozásában 2009. október 31-re módosítja, egyéb részében 
pedig a beszámolót elfogadja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. október 31. 
 
8./ A Közgyűlés a 22/2009. (II.26.) önkormányzati határozat határidejét 2009. december 31-re 
módosítja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató    
                         Bajzik Imre igazgató  
Határidő:           2009. március 15.  (kivonás, határozat  közlés) 
                         2009. február 27.(bontási terv készítés) 
                          2009. december 31. (bontás)   
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9./ A Közgyűlés a 23/2009. (II.26.) önkormányzati határozat határidejét 2009. november 30-
ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közrműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. november 30.             
 
10./ A Közgyűlés a 92/2009. (IV.23.) önkormányzati határozat határidejét 2009. november 
15-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Tapsonyi Tünde pályázati referens 
Határidő:  2009. november 15. 
 
11./ A Közgyűlés a 94/2009. (IV.23.) önkormányzati határozat határidejét 2009. december 
31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. december 31. 
 
12./ A Közgyűlés a 118/2009. (VI.11.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét  
2009. december 31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2009. december 31. 
 
13./ A Közgyűlés a 123/2009. (VI.11.) önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét  
2009. szeptember 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
 
14./ A Közgyűlés a 134/2009. (VI.11.) önkormányzati határozat határidejét 2009. november 
30-ra módosítja. 

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

 
15./ A Közgyűlés a 147/2009. (VI.11.) önkormányzati határozat határidejét a Pro Pannonia 
Kiadó Alapítvány vonatkozásában 2009. december 31-re módosítja, egyéb részében pedig a 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. december 31. 
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16./ A Közgyűlés a 161/2009. (VII.13.) önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét  
2009. október 30-ra módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   a banki hitelszerződés megkötésének napja. 
 
17./ A Közgyűlés a 166/2009. (VII.13.) önkormányzati határozat határidejét 2009. december 
31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. december 31. 
 
 
 

-----34. Jelentés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2009. II. negyedév) 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 894   Száma: 09.09.24/34/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:06  
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: 
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211/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2009. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 

-----35. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 895   Száma: 09.09.24/35/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:06  
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: 
 
212/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2009. évi 
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
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-----36. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztést. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Vajda Imréné képviselő felajánlott júniusban egy Alapítványnak, hogy a nyugati temetőben 
a Szent Erzsébet szobrot fel tudják állítani, ami a mai napig nem került kifizetésre. Kérte, 
hogy próbálják gyorsítani a kifizetéseket.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 896   Száma: 09.09.24/36/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:09  
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: 
 
213/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány részére 30.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. október 15. 
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-----37. Előterjesztés a 352/2007.(XII.20.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester a Desedai tó öko turisztikai pályázatában kimaradt helyrajzi 
szám elfogadását kérte.   
 

-----Kérdések nem hangzott el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzott el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 897   Száma: 09.09.24/37/0/A/KT 
Ideje: 2009 szeptember 24 12:09  
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: 
 
214/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kiegészíti a 
352/2007.(XII.20.) önkormányzati határozat 3. pontját azzal, hogy a Magyar Állam 
tulajdonában lévő kaposvári 0443/5 hrsz-ú ingatlanból 390 m2 területet térítésmentesen 
tulajdonba kér a Deseda tó körüli turisztikai fejlesztések megvalósulásához. 

 
Felelős: Szita Károly 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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-----Különálló interpelláció: 1----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő „2008. májusában meggyilkolták osztálytársukat a 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanulói. Azt gondoltam ez a végállomás. Ilyen vagy 
ehhez hasonló eset többé nem fordulhat elő a mi kisvárosunkban. Reméltem, hogy mindenki 
tanul ebből az esetből, és sokat fog beszélgetni tanár, szülő a gyerekkel, hogy megértsék, 
mennyire törékeny az emberi lét.  
Úgy tűnik nem így történt. Újra a címlapokra kerültünk ország-világ elé, egy diák majdnem 
halálig verésével. Hallottam, hogy a börtönben a bűnözők belső rendje szerint, azt ítélik el a 
legjobban, aki gyereket vagy vétlen nőt, gyengébb fizikumút ver meg, öl meg. Erre nálunk 
sincs bocsánat. Ezt nekünk sem lehet megérteni, elfogadni. Kaposváron sokadszorra szabadult 
el egy diákököl.  
Figyelmeztetések, jelek vannak. Egy-egy éjszaki randalírozás nyomai, a belvárosban 
feldöntött padok, a kiégett kuka a könyvtár előtt apró, de figyelmeztető bizonyíték.  
Emlékszem, mert már akkor is közgyűlési tag voltam, hogy mennyire tiltakozott a 
városvezetés a drogambulancia felállítása ellen. Mert, hogy Kaposváron nincs drog probléma.  
Még most is a fülemben cseng ez a két szó. Aztán pár hete azt hallottam, hogy csak akkor kap 
engedélyt egy disco a megnyitásra, ha garantálják, hogy drogmentes lesz. 
Vagyis tudjuk, hogy van drog a városban, és hogy hol terjesztik! Miért nem tesz feljelentést 
az, aki ezt tudja? 
Mit tettünk annak érdekében, hogy a diákok pszichológiai felkészítést kapjanak a brutalitás  
következményeiről? Hogy ez nem egy film, ahol feláll a megver, a meggyötört áldozat és 
megrázza magát! Milyen szolgáltatásokat vettünk igénybe? Rendőrség, pszichológus… stb? 
Hány alkalommal és milyen időtartamban valósultak meg ezek az oktatási intézményekben? 
Ha ez az elmúlt egy évben nem volt eredményes, nem volt elégséges, gondolkodik-e a 
városvezetés arról, hogy számukat növelje vagy másként előzzük meg a tragédiát? 
Mit kíván tenni a város, hogy ne a kriminalisztikai hírek között szerepeljen Kaposvár 
ifjúsága?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „ Polgármester úrnak címzett interpellációjára az alábbi 
választ adom.  
Mi magunk is sajnálattal értesültünk az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola előtt történt 
eseményekről.  
Álláspontom szerint ezt az esetet nem szerencsés összemosni a Táncsics Mihály 
Gimnáziumban történtekkel és az iskolai agresszió jelenségével. Nem „diákököl szabadult  
el”, hanem egy nagykorú személyé, aki nem jár egyik iskolánkba sem. Képviselő asszonynak 
abban igaza van, hogy a társadalmunkat egyre inkább behálózó általános agresszió 
városunkban és iskoláinkban is megjelent. Az előző év eseményei kapcsán Polgármester úr 
konzultált az óvodai, általános iskolai és középiskolai intézményvezetőkkel és szülői 
szervezetekkel. Ennek keretében megfogalmazták azon intézkedéseket, amelyek helyileg 
megvalósulhatók, a kormányzati cselekvés érdekében pedig Hiller István Miniszter úrhoz 
fordultunk.  
Az iskolák részéről az iskolapszichológiai szolgálat működtetése merült fel igényként, amit  
támogattunk, megvalósítottunk és a jövőben is biztosítani kívánjuk az intézmények számára a 
hozzáférhetőséget. Ez a városnak jelentős anyagi ráfordítást jelent, de az iskolapszichológusi 
szolgálat egyértelműen sikeres, jól és hasznosan működik az intézményeinkben. Az iskolák 
megpróbáltak helyileg is lépéseket tenni a mindennapi agresszió visszaszorítása érdekében. 
Megerősítették ügyeleti rendszerüket, a szakképző iskolák tanárait konfliktus-kezelő 
tréningekre és pedagógus továbbképzésekre íratták be.  
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Természetes a sikeres iskolapszichológusi közreműködés mellett más – elsősorban a személyi 
védelmet, felnőtt jelenlétet – elősegítő intézkedésekre is szükség lenne, de a jövő évi oktatást 
érintő költségvetési megszorítások a kötelező feladatok ellátását is nehézzé teszik.  
Drogambulancia létesítése és működtetése Megyei Önkormányzati feladat és hatáskör. 
Létesítése ellen nem tiltakozott a város, sőt az előző ciklusban partnerként segítségünket  
ajánlottuk fel ehhez. Társadalmunkban a drogprobléma sajnos általános jelenség. 
Önkormányzatunknak az ezzel összefüggő bűnüldözésre nincsenek eszközei. A megelőzés  
terén viszont tesszük a dolgunkat, melyhez kiváló segítségünkre van a Kábítószer Egyeztető 
Fórum, amely önkormányzatunkkal egyeztetve sokat tesz a prevenció érdekében.” 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő elfogadta az interpellációra adott választ.  
 
 
Szita Károly polgármester a Hársfa utca forgalmáról adott tájékoztatóban elmondta, hogy 
egy éve dő lt el, hogy Magyarország egyetlen működő cukorgyára Kaposváron marad. Az 
önkormányzat folyamatos egyeztetéseket folytat a Cukorgyár vezetőivel a megváltozott 
termelési struktúráról. A Cukorgyár kampányideje 200 napra nőtt, mert nem csak cukorrépát 
dolgoznak fel, hanem más termékekbő l is cukrot állítanak elő. A cég feladata a közúton való 
beszállítás tehermentesítő szakaszainak megoldása. Tájékoztatásuk szerint a legnagyobb 
forgalom vasúton érkezik, a többi közúton. Megállapodtak, hogy közösen megfinanszíroznak 
egy utat, amelynek a terveit megrendelték. A Rákóczi pályához levezető út felé tervezendő út  
megépítése a kerítésig önkormányzati, a kerítésen túli pedig cukorgyári feladat. Elmondta, 
jelenleg a kiviteli terv készül.  
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
  polgármester címzetes főjegyző 
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