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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. október 19. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait,  
a Hivatal megjelent munkatársait és a sajtó képviselőit. A jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy a testület 28 tagja közül 23 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. 
Zsoldos Róbert jegyzőkönyv-hitelesítő a Közgyűlésen nem tud jelen lenni, így Paksi Lajos 
képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 905   Száma: 09.10.19/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Paksi Lajos képviselő jegyzőkönyv-hitelesítőnek történő 
megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
222/2009. (X.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Paksi Lajost jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
megválasztotta. 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkenést és  

energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását megvalósító beruházások 
támogatásáról szóló szóbeli előterjesztést 

• költségvetési pótelőirányzat elfogadásáról, illetve költségvetési átcsoportosításról szóló 
előterjesztést 

(Karácsonyi vásár + 10 db sátor vásárlás, Cseri út – Hajnóczy u. kereszteződés pénzösszeg      
átcsoportosítás, Toponári Művelődési ház vizesblokk). 
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Szavazás eredménye 
 

#: 906   Száma: 09.10.19/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
223/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

- az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és  
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának  állami 
támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX.03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló szóbeli előterjesztést, 

- a költségvetési pótelőirányzat elfogadásáról, illetve költségvetési átcsoportosításról 
szóló szóbeli előterjesztést. 

 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a nemzetközi kamarazenei fesztiválról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzattal gyermekvédelmi szakellátás  
biztosítása érdekében kötendő feladat-ellátási megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés a Keleti Ipari Park területe egy részének hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás  
csökkenést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását 
megvalósító beruházások támogatásáról szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

5. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat elfogadásáról, illetve költségvetési 
átcsoportosításról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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-----1. Előterjesztés a nemzetközi kamarazenei fesztiválról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendéget, Bolyki György igazgató urat.  
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Kokas Katalin és Kelemen Barnabás javaslata 
alapján készült az előterjesztés. A képviselő-testületnek azt kell mérlegelnie, hogy a pénzügyi 
befektetés megéri-e a világ nagyjait felsorakoztató kaposvári kamarazenei fesztivál 
megrendezését. Hagyományt teremtve, és rendszeresen tervezik megvalósítani, 2010-ben az  
Európa Kulturális főváros jelentős támogatásával a kamarazenei fesztivált, amely szolgálja a 
hazai és a Kaposvárra érkező embereket is. Kérte a képviselő-testületet támogassa a fesztivált, 
amely jelentős önkormányzati támogatással (45 millió forint) kerülne megrendezésre. 
  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy milyen módon kívánja a szervező használni a 
fesztivállal kapcsolatos médiajogokat és az ország milyen módon fog a fesztiválról értesülni?  
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy miért különbözik az eredeti és a minisztériumi 
anyag költségvetési összege és melyiket tekinthetik mérvadónak?  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a fesztivál sikeres megrendezése után lehetőség 
van-e a folytatásra?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, a nyitó év reményteljes kezdése után 
évente vagy kétévente tervezik a fesztivált megszervezni.  
 
Bolyki György ügyvezető igazgató a médiáról szóló kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 
kampányuk 3 részből áll, idén novemberben, jövő áprilisban és a tavaszi fesztivál után 
Magyarországon és  külföldön is promótálják a fesztivált. Minél több médiumot igyekeznek 
tájékoztatni a rendezvényről. Már megállapodásuk van a Bartók Rádióval a koncertsorozatok 
közvetítéséről. Jelenleg az európai Broadcasting Unióval tárgyalnak, hogy Európa összes 
országában 4 vagy 5 koncertet élőben közvetítsenek, a közvetítések szüneteiben pedig a 
műsorvezetők a szervező ország által kért témáról beszélnek, ezáltal Kaposvár 
népszerűsítésére nyílna lehetőség.   
A költségvetésre reagálva elmondta, hogy dr. Lamperth Mónika képviselő asszony kérésére 
lett forintosítva a város természetbeni hozzájárulása, ami a helyszínek biztosításának összegeit  
jelenti. Kaposvár város összesen 30 millió forinttal járul hozzá a fesztivál megrendezéséhez, 
ők 15 milliót kértek, ezért a szponzor felületek ¾-ét Kaposvár városnak ajánlották fel és csak 
¼-ét tartották meg maguk számára népszerűsítés céljára.   
 
 
 
 
 
 



2009.11.11. 8:41:46        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-10-19.doc        5. oldal, összesen: 12 

 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottsági ülésen részletesen megvizsgálták ezt az előterjesztést, minden 
kockázatát felmérték és egyhangú döntés született a fesztivál támogatását illetően. 
Támogatják a fesztivál jövőbeni megszervezését is, mert évtizedekre szóló hagyományt 
teremtő rendezvénysorozatnak tekintik. Elmondta, hogy első alkalommal biztosan sokba kerül 
a fesztivál megszervezése, de hosszabb távon nyereségesnek kell lennie. Bizottsági ülésen 
felmerült, hogy országos támogatást kellene kapniuk, mert regionális rendezvénynek tűnik, 
így a Kulturális Minisztériumnak minden évben támogatnia kellene, ami egyre nagyobb 
bevételt hozhat számukra is.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a művészeti vezetők által kitalált tervet „merj egy nagyot 
álmodni” mottóval jellemezte. Amennyiben a fesztivál nyereséges lesz, akkor a város  
profitálni tud belőle, nőhet a népszerűsége és anyagilag 5-10 év múlva válhat nyereségessé. 
Kockázatosnak tartotta a fesztivál dátumát, mert augusztus 13-16-a között Kaposvár várost 
kihaltnak gondolta, mivel ekkor az emberek többsége szabadságon van. A szálláshelyeket 
sem tartotta megoldottnak, véleménye szerint egynapos turistákra számíthatnak, amiből a 
város keveset fog profitálni. Szerinte a délutáni 15.00 órai kezdés sem megfelelő,  mert  
komolyzenei koncert ritkán kezdődik ebben az órában. Aránytalanul soknak vélte a város  
támogatását más kaposvári rendezvényekkel szemben, mert kockázatosnak vélte, hogy a 
kaposvári rendezvények (Tavaszi Fesztivál, Festők Városa) nem hoznak annyi profitot, mint 
amit ez a rendezvény el fog vinni.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok javasolta, amennyiben szabadtéren megvalósítható lenne a 
rendezvény, akkor a Szentjakabi Nyári Estével össze kellene néhány programot kapcsolni a 
különleges hangulat biztosítása érdekében.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok emlékeztetett mindenkit, hogy a Festők Városa rendezvény 
megkezdése is ugyanilyen körülmények között kezdődött el, ugyanilyen kétkedő hangok 
hallatszottak. Amennyiben meg se próbálják, nem fog összejönni. A zenei téren való nyitással 
Kaposvár zenei élete még jobban középpontba kerülhet.  
 
Jurmann Béla tanácsnok jelezte, hogy a természetben nyújtott városi támogatásokat nem 
tartalmazta a testületnek benyújtott költségvetés. A két összeg között 30 milliós eltérés van. A 
másik 15 millió forintra még mindig nem kapott választ. A bevételi oldalt megfelelőnek 
találta.  Furcsának tartotta, hogy kétfajta költségvetési sor szerepel a rendezvény 
programjában.  
 
Pintér Attila tanácsnokot kellemes meglepetésként érte az előterjesztés. Elmondta, hogy az 
operakritikus barátja impozánsnak, pazarnak vélte a rendezvény szervezésének az ötletét. A 
dátumról elmondta, hogy elfogadja dr. Szép Tamás tanácsnok véleményét, hogy a nyári 
szabadságukat töltik az emberek, de ez a rendezvény nemcsak a helyi, régióban élő  embereket  
szólítja meg, hanem a tágabb, nemzetközi környezetet, hazai és nemzetközi szakembereket is.  
Rangos rendezvénnyé válhat a jövőben, és remélte, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket. 
Elmondta, hogy Hiller miniszter úr akkor ad választ a támogatás mértékéről,  amikor a 
képviselő-testület már döntött a fesztivál szervezéséről. Kérte az előterjesztés támogatását.  
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Szita Károly polgármester pontosította az előbb elhangzottat, hogy Hiller miniszter úr nem 
a képviselő-testület döntésétől függően dönti el a támogatás mértékét, hanem a központi 
költségvetés elfogadásától függően. A rendezvénynél meg kell találni azt a pontot, amire 
fókuszálni lehet, hogy a kaposváriakra közvetlenül előnyt hozzon. A fesztivál nemcsak a 
kaposvári közönséget célozza, hanem az országos illetve a nemzetközi közönséget is. A 
költségvetés különbözetéről elmondta, hogy a világhírességek ennyiért vállalják a 
fellépéseket. A képviselő-testületnek azt kell mérlegelnie, hogy a költségvetésből 45 millió 
forinttal merik-e támogatni a rendezvényt. Az időpontról elmondta, hogy Kokas Katalin 
ezekre az időpontokra tudott megállapodni a fellépő sztárokkal és felhívta figyelmet, hogy 
augusztus végén már nem annyira kihalt a város. Megfontolandónak vélte a Nyári Szentjakabi 
Estékkel való együttes szervezést, de erről a szervezőknek kell dönteniük.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 907   Száma: 09.10.19/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100,00 78,57 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 22 100.00 78,57 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
224/2009. (X.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2010. évi kiemelt rendezvényei 
sorába illeszkedő nemzetközi kamarazenei fesztivál tervezetéről szóló előterjesztést, és a 
kamarazenei fesztivál megrendezéséhez hozzájárul, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására és felkéri a szponzori hozzájárulás és EKF támogatás  
elnyerése érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés 2009 évben a 
költségvetési hiány terhére 22.500 e Ft-ot biztosít a rendezvény előkészítésére és 
kötelezettséget vállal, hogy 2010 évben a fesztivál támogatására költségvetésében 22.500 e 
Ft-ot szerepeltet. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. október 31. (a szerződés aláírására), 
   2009. december 10. (2009. évi költségvetés módosítására) 

2010. február 25. (2010 évi költségvetésbe tervezésre, támogatások 
elnyerésére) 



2009.11.11. 8:41:46        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-10-19.doc        7. oldal, összesen: 12 

 

 
-----2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzattal gyermekvédelmi szakellátás 

biztosítás érdekében kötendő feladat-ellátási megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a megváltozott 
gyermekvédelmi szakellátásokról szóló törvény miatt a pénzügyi fedezetet (62,5 millió forint) 
a jövőben fizetniük kell.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 908   Száma: 09.10.19/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
225/2009. (X.19.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megyei 
Önkormányzattal gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében kötendő feladat-
ellátási megállapodásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a gyermekvédelmi 
intézménnyel nem rendelkező önkormányzat képviseletében kéri az intézményt 
fenntartó Somogy Megyei Önkormányzatot a megyei jogú városi feladatkörbe tartozó 
gyermekvédelmi szakellátási feladatok további ellátására. A Közgyűlés felhatalmazza 
a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására és  
egyidejű leg a 2009. évben esedékes 62.361 e Ft, azaz hatvankettőmillió-
háromszázhatvanegyezer forint átadandó összeget a költségvetési hiány terhére 
biztosítja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. október 20. (a szerződés aláírására),   

2009. október 20. (2009. évre esedékes első részlet utalására), 
2009. november 20. (2009. évre esedékes második részlet utalására), 
2009. december 20. (2009. évre esedékes harmadik részlet utalására), 
2010. január 20. (2009. évre esedékes negyedik részlet utalására). 

    
2.) A  Közgyűlés felkéri a Polgármestert vizsgálja meg a Dél-Dunántúli Önkormányzati 

Regionális társulási szerződés módosításának lehetőségét és terjessze elő javaslatát a 
Közgyűlés elé. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. április 30. 
 
 
 

-----3. Előterjesztés a Keleti Ipari Park területe egy részének hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy másfél éves küzdelem 
után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő eladta a Keleti Ipari Park területbővítését. Pályázati 
pénzt már nyertek rá, amennyiben a szerződés nem lett volna aláírva, akkor 80 millió forintot 
vesztettek volna el. Így már lehetőségük van a földhivatali bejegyzésre, a támogatási 
szerződés megkötésére és el tudják kezdeni a közművesítést a Keleti Ipari Park 
bővítményének területén. Elmondta, hogy van is egy jelentkező, aki egy hat hektáros területet 
5 évre bérbe venne tőlük. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy a pályázati kiírásnál ki van-e kötve a vállalkozó 70 
fős foglalkoztatása és lehetséges lenne-e kikötni, hogy a kaposvári lakhellyel rendelkezők 
előnyt élvezzenek? 
 
Szita Károly polgármester a kérdésre adott válaszában kihangsúlyozta, hogy a pályázati 
kiírásban nincs mód ilyen kikötésre, viszont a cégeknek többe kerül a vidéki lakosok 
foglalkoztatása. Elmondta, hogy a már régebben megállapodott feltételekkel írják ki a 
pályázatot.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy utánanézett interneten a cégnek és pozitív 
információkat talált róla. Az előterjesztésből kiderült, hogy a cég az 50 fő helyett 70 fő 
foglalkoztatását ígéri,  majd a fejlesztéssel 120 főét. Lehetőséget látott arra, hogy a cég 
idetelepedése után a többi terület is hamarosan be fog épülni. Nem értette, hogy miért köti ki 
az önkormányzat a visszavásárlási jogot.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy jogszabály írja elő a visszavásárlási jog meglétét.  
 
Tálos Krisztián képviselő a pályázati kiírás f.) pontját idézte, hogy a tűzivíz igény a kiépülő  
közüzemi vízhálózatról biztosítható, ami véleménye szerint a tűzoltói hozzájárulás és a 
felépülő épületek rajzainak megléte nélkül nem lehetséges, mert ez alapján határozza meg a 
tűzoltóság, hogy kérnek-e külön tűzivíz biztosítást vagy elfogadják-e a tűzi hálózatot.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy biztosítani fogják a tűzivíz igényt. Egyben bízik, 
hogy a Paksi Lajos képviselő által megkeresett cég nem mond le az eredeti szándékáról és  
pályázni fog a területre.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 909   Száma: 09.10.19/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2009. (X.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Keleti Ipari Park 
területéből 6 ha-os részt a melléklet pályázati kiírás keretében bérletre meghirdet 5 éves  
időtartamra, havi 250.000,-Ft+áfa bérleti díj mellett, az 5 éves bérletet követően a pályázó a 
bérleményt 320.177,- euró levonva az értékesítés időpontjáig kifizetett bérleti díj összege + 
áfa vételáron megvásárolhatja vagy változatlan feltételekkel tovább bérelheti. A bérlőnek éves  
átlagban legalább 70 munkavállaló alkalmazását vállalnia kell kaposvári telephelyén napi 8 
órában. A telek kialakítása és bejegyeztetése a bérbeadó feladata és költsége.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval való szerződéskötésre.  



2009.11.11. 8:41:46        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2009-10-19.doc        10. oldal, összesen: 12 

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009. október 22. 
 
 

-----4. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását 

megvalósító beruházások támogatásáról szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kormány kitolta a pályázat beadási határidejét,  
így az előterjesztésben 2009. szeptember 30-a helyett 2009. november 30-ra módosítják a 
panel pályázat beadásának határidejét.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 910   Száma: 09.10.19/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 72/2009.(X.21.) 
önkormányzati rendeletét az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkenést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásáról szóló 
44/2009.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosítását, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----5. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat elfogadásáról, illetve költségvetési 
átcsoportosításról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 3 összeg költségvetési átcsoportosításáról szól az 
előterjesztés. Támogatást kért a Teleki utcai bolt tulajdonosok részére 10 db sátor 
biztosítására, a Cseri út és Hajnóczy utcai kereszteződésnél két gyalogátkelőhely létesítésére 
és a Toponári Településrészi Önkormányzat kérésére, az összeg változatlan mértékét  
fenntartva a Művelődési Ház melletti parkoló kialakítás helyett csapadékvíz elvezetés 
készítésére.  
 

-----Kérdések----- 
 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy a toponári Művelődési Ház esetében a most 
elmaradt tételek ideiglenesen tolódnak el vagy véglegesen maradnak el? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy eredetileg a parkoló kialakításra határozták meg 
a költségvetési keretet, viszont a részönkormányzat javaslatára első lépcsőben a csapadékvíz  
elvezetést tervezik megoldani, utána a parkolót, mert fordított sorrendben károkat okozhatna a 
csapadékvíz. Amennyiben jövőre lesz pénzük, akkor megvalósul a parkoló kiépítése, 
amennyiben nem, akkor el fog maradni. Most arról kell dönteniük, hogy az összeg 
változatlanul hagyása mellett a Toponári Részönkormányzat kérésére megvalósítsák-e a 
csapadékvíz elvezetést.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 911   Száma: 09.10.19/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 október 19 18:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,14 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,14 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 5   17,86 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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227/2009. (X.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a költségvetési pótelőirányzat 
jóváhagyásáról illetve költségvetési átcsoportosításról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a karácsonyi vásár rendezéséhez további 10 db sátor, a szükséges  
villamos berendezések és vezetékek beszerzésére 3.000 e Ft-ot biztosít a költségvetési 
hiány terhére.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. november 15. 

 
2.) A Közgyűlés a költségvetési rendelet 9. sz. mellékletében a Cseri úton az Eger utcánál 

létesítendő gyalogátkelőhely építésére elkülönített keretből 257 e Ft-ot átcsoportosít a 
Hajnóczy utcában gyalogátkelőhely létesítése előirányzatra. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. november 15. 

 
 

3.) A Közgyűlés a költségvetési rendelet 9. sz. mellékletében Toponári Művelődési 
Háznál parkoló kialakítására és a belső udvar rendezésére jóváhagyott 2.083 e Ft 
összegű előirányzat jogcímét  Toponári Művelődési Ház udvar csapadékvíz elvezetés 
és melléképületben szociális helyiség kialakítása szövegre módosítja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2009. november 15. 

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
  polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                    Paksi Lajos 
                            tanácsnok képviselő 


