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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. november 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 26 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy újabb elismerést kapott a város. Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata sikeresen részt vett a Befektetőbarát Településekért Programban, s így 
jogosult a „Befektetőbarát” minősítő jelző és logó használatára.  
Elmondta, hogy két meghívott vendég van, Schwajda György igazgató urat a Színház 
rekonstrukciójához és Dochai Mártát, a Városmarketing felülvizsgálatához hívták meg.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a H1N1 influenza elleni védőoltás az intézményi körben dolgozó közalkalmazottak részére 

történő biztosításáról szóló előterjesztést 

• költségvetési pótelőirányzatok biztosításáról szóló kiegészítő előterjesztést 

• alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a költségvetési pótelőirányzatokról szóló 
előterjesztés kiegészítése miatt a Pénzügyi Bizottság ülést tart az első szünetben és egy 
napirend előtti felszólalás lesz.  
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 913   Száma: 09.11.19/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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223/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 
− a H1N1 influenza elleni védőoltás az intézményi körben dolgozó közalkalmazottak 

részére történő biztosításáról szóló előterjesztést, 
− a költségvetési pótelőirányzatok biztosításáról szóló kiegészítő előterjesztést 
− az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést. 

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

biztosított dr. Heinz Tamás képviselő számára. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az elektronikus adóbevallásról szóló önkormányzati rendeletről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés az ebek tartós egyedi azonosításának biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés helyi levegőminőség-védelmi szabályokat tartalmazó rendelet  
megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

4. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/19993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Desedai csónakkikötők 
használatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

5. Előterjesztés önkormányzat által megállapított közszolgáltatási és hatósági díjak 
módosításának elhalasztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli 
támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

7. Előterjesztés a 2010/2011-es tanév szervezéséről a középiskolákban 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének 2009. évi módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

9. Előterjesztés a kaposvári volt SÁÉV telep északnyugati részén lévő  ingatlanok 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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10. Előterjesztés a Kaposvár, Vak B. u-i 9729/6. és 9729/7. hrsz-ú ingatlanok 
telekhatárának korrekciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

11. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház rekonstrukciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  

12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Koncepciójának 
Felülvizsgálata elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés az OREX Zrt Kaposvár, Ady E. u. 1. sz. alatti bérleménye bérleti 
időtartamának hosszabbításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

14. Előterjesztés az utcák elnevezéséről  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

15. Előterjesztés a Cukorgyár és a Városi Fürdő közötti biogázvezeték üzemeltetési 
szerződéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 6. sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó parkoló-
megváltásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című projekthez benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórházzal a korszerű sürgősségi ellátás érdekében 
történő együttműködésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20. Előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított bérlő-kiválasztási jog 

térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

21. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzatok biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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23. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás dokumentumainak 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a H1N1 influenza elleni védőoltás az intézményi körben dolgozó 
közalkalmazottak részére történő biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a lejárt határidejű köz gyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

26. Előterjesztés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2009. III. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

 
28. Tájékoztató hatósági felügyeleti ellenőrzésről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

 
1. Előterjesztés vételárhátralékának rendezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés önkormányzati lakásbérleti jogviszony létesítése ügyében  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

 
dr. Heintz Tamás tanácsnok napirend előtti felszólalásában a távhő díjról beszélt. 
Amennyiben a Kormány korábban csökkentette volna a távhő ÁFA-ját, akkor több 10 ezer 
forint maradhatott volna a kaposvári lakosok zsebében, most csökkentve a távhő támogatás  
összeget, ismét súlyos helyzetbe hozza a város lakóit. Szocialista képviselő társaihoz fordult, 
felhívta a figyelmüket, hogy 2006. évben a város polgárainak érdekei képviselete miatt 
kerültek be a Képviselő-testületbe. Három éve asszisztálnak a megszorító politikához és nem 
a választóikat, nem a kaposvári embereket képviselik, hanem a két szocialista képviselő  
egyéni karrierjét helyezik előtérbe. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben dr. Lamperth Mónika 
és Kolber István eszeveszett gyalázkodásba kezdett a Parlamentben, mindent támadtak, ami 
kaposvári. Méltatlanul megalázták a pedagógusokat, az önkormányzatot, elterelve a figyelmet  
a közelgő veszélyről, Magyarország 2010. évi költségvetésének elfogadásáról, ami csak a 
kaposváriaktól mintegy 700 millió forint elvonást jelentene. Ez a költségvetés minden 
eddiginél jelentősebb megszorítást jelent és rengeteg embert sodornak veszélybe a város ellen 
irányuló hadjáratukkal. Dr. Lamperth Mónika és Kolber István felkeresték őt és Mátrai Márta 
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asszonyt, arra biztatva, hogy írják alá a Panellakók Érdekvédelmi Közössége által 
kezdeményezett aláírás gyűjtést. Csak abban az esetben vállalnák, amennyiben négyen egy 
közös levelet írnak Bajnai Gordon miniszter elnök úr részére, amiben kérik az elvett távhő díj 
támogatást, e mellett csökkentsék a gáz árát, mert nemcsak távfűtéses lakásban élnek a 
kaposváriak. Megkérte Pintér Attila tanácsnokot a levél átvételére. 
 
Szita Károly polgármester Pintér Attila tanácsnok levelére válaszolva elmondta, hogy a 
távhő díjat a Vagyonkezelő Zrt. csökkenteni fogja, mértéke azonban a Kormány döntésétől 
függ, hogy mennyiben határozzák meg az egyetemes gázárat. Kaposváron 2008. októberétől 
változatlan maradt a távhő díja, viszont drágábban kapták a gázt, így több mint 72 millió 
forint maradt a kaposváriak zsebében a távhő díj esetében. Viszont a Kormány továbbra is 
elvett az itt lakóktól pl. panel felújítás, 13. havi, gyes, most pedig csökkentik a gáz ár és a 
távhő díj támogatását, ami 14 ezer kaposvári családot érint. Kaposvár az E-ontól, a többi 
város pedig hőerőművektől vásárolják az energiát.   
 
 

-----1. Előterjesztés az elektronikus adóbevallásról szóló önkormányzati rendeletről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az országban 
elsőként Kaposvár vezeti be az elektronikus adóigazgatási lehetőségek szabályozását, ezáltal a 
magyar közigazgatás és az adóalanyok elvárásai is az elektronikus igénybevételek kapcsán 
előrevihetik a közigaz gatást. Elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 914   Száma: 09.11.19/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 73/2009.(XI.24.) 
önkormányzati rendeletét az elektronikus adóbevallásáról szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés az ebek tartós egyedi azonosításának biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
támogatták az előterjesztést. Kaposvár és a Kaposvári Kistérség ingyen ajánlja a Kaposváron 
és a környéken élők számára az ebekbe való ingyenes chip beültetést, a kötelező veszettség 
elleni védőoltás beadásával egy időben. Későbbiekben az ebtartók számára és a kóbor ebek 
beazonosítása, befogása szempontjából is hasznos lesz a chippel való ellátás. Uniós előírások 
miatt a következő évtől minden eb tulajdonosának kötelezően egyedi azonosítóval kell 
elláttatni az ebét.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző pontosított abban, hogy az Uniós szempontok szerint 
2012. évtől várható a kötelező chip beültetés. Ezen rendelet kapcsán Kaposváron már jövőre 
kötelezővé válik a chippel való ellátás. Hangsúlyozta, hogy a beültetés elmulasztása a 
későbbiekben szabálysértési következményt von maga után. Az önkormányzat az első évben 
térítésmentesen biztosítja az egyedi azonosítóval való ellátását az ebeknek.  
  

-----Kérdések----- 
 

 
Kovács József tanácsnok megkérdezte, hogy mivel kényszerítik rá azokat az eb 
tulajdonosakat, akik nem hajlandók beoltatni illetve chippel elláttatni a saját kutyájukat? 
Létezik-e a városban lévő ebek fajtájáról, számáról nyilvántartás? 
 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy miért volt szükség az uniós előírásoknál szigorúbb 
rendelet bevezetésére? Az uniós előírások csak az utaztatások és a tenyésztés esetében írják 
elő az ebek chippel történő ellátását.  
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy milyen hatékonyságot vár a Városháza az új 
rendelet bevezetésétől? Vannak-e számítások, hogy az oltási hatékonyság esetében mennyi 
ebtartó fog chipet beültetni a kutyájába? Megoldást fog-e kínálni az uniós szabályozásnál 
szigorúbb rendelet bevezetése a kóbor ebek befogásában?  
 
Borhi Zsombor tanácsnok megkérdezte, hogy mi lesz a sorsa a befogott, chippel el nem 
látott kutyáknak?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésekre adott válaszában hangsúlyozta, hogy 
kötelező az egyedi azonosítóval való ellátás, amit a bevezetést követően egy bizonyos ideig 
ingyenes ajánlanak fel. Türelmi időt követően 2011-től szabálysértés a rendelet megsértése. 
Itt viszont, ahol ingyenesen kínálják a beültetést, nincs semmiféle morális erő,  ami 
visszatartaná őket attól, hogy szabálysértési felelősségre vonják azokat, akik nem tesznek 
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eleget a kötelezésnek. Elmondta, hogy a Kormány eltörölte a Városháza eb nyilvántartásának 
kötelmét és lehetőségét, de a településeknek szükségük lenne a nyilvántartó rendszerre. Csizi 
képviselő úrnak elmondta, hogy egyrészt elébe mennek az uniós előírásoknak és rendet  
szeretnének tenni az ebtartás terén Kaposvár területén, ezért volt szükség a rendelet  
megalkotására. Pintér Lóránd képviselő válaszára elmondta, hogy az állattartási rendelthez ez  
a rendelet jól alkalmazkodik, szabályozni tudják és a kaposváriak el is fogadják. A 
felmérésekről elmondta, hogy utánajártak az ország városaiban működő rendszereknek és  
egyetlen buktatót találtak, azt, amikor az első  beültetésnél nem ajánlottak fel kedvezményt, 
hiszen a beültetés 4-5000 forintba kerül. Ahol az önkormányzatok kedvezményt ajánlottak, 
ott a lakosok éltek a lehetőséggel, így jók a tapasztalatok. A rendelet bevezetése után a kutya 
harapásoknál azonosítani tudják majd a gazdát. A Kistérség hónapok óta dolgozik egy 
állatmenhely létrehozásán, mivel a város kiszervezte a kóbor ebek befogását. A befogott 
ebeket a menhelyre szállítanák, így megadva a lehetőséget a kutyák későbbi elhelyezésére.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csizi László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a rendcsinálást nem a chip 
beültetéssel kellett volna elkezdeni, hanem a magasabb szintű jogszabályok megalkotásával, 
rendbetételével és a gyepmesteri feladatok ellátásával. Fontosnak tartotta, hogy a közterületen 
sétáltatott ebeket azonosítóval ellássák, viszont a csak saját udvaron tartott ebeknél nem 
javasolta a chip beültetést.  
 
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint az önkormányzat az Uniós szabályozást ezzel a 
rendeletalkotással túlszabályozza. Felmerülhet olyan lehetőség, hogy az állattartó kirakja az  
ebét és ebben az esetben a chip elektronikusan manipulálható, eltávolítható-e? A 
rendeletalkotásnál mindig fontos, hogy a hatályba lépés után mennyire betartható.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy a választókörzetében a kóbor ebek félelemben 
tartják az ott lakókat, így ezzel a rendelettel a beazonosíthatatlan ebek a menhelyre 
szállíthatók lennének. A kaposszentjakabi városrész lakói várják a rendelet bevezetését és 
pozitív hatását.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy az ebtartás ügyében rendet 
szeretnének rakni a rendelettel, a gyepmesteri feladatokkal és az állatmenhely szervezésével a 
kistérséggel együtt, ennek a kezdete ez az előterjesztés. A jogszabály minőségét nem az adja, 
hogy szigorúbb az uniós jogszabálynál, hanem hogy jó-e a szabályozás. Az önkormányzati 
visszajelzések a rendelet bevezetéséről mindenhol pozitívak. A chip beadása injekciós tűvel 
történik és 7 számot tartalmaz. Nem tartotta megalapozottnak a manipulálás lehetőségét. A 
chip eltávolítása lehetséges. Kérte a képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-
tervezet elfogadására.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 915   Száma: 09.11.19/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92,00 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 8,00 7,14 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
224/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ebek egyedi tartós 
azonosításának biztosításáról szóló rendeletében meghatározott chipbeültetési akció önerejét,  
4.375 e Ft összeget a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
A chipeltetési akcióban biztosított kedvezmények hatálya nem terjed ki az ebet tenyésztési 
céllal tartókra és a veszélyes ebek tartóira. 
 
Felelős:                                 Szita Károly polgármester                                                
Közreműködik :                   Molnár György igazgató                                                                                    
Határidő:                       2010. február 25. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 916   Száma: 09.11.19/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92,00 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 8,00 7,14 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 74/2009.(XI.19.) 
önkormányzati rendeletét az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosításáról szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 917   Száma: 09.11.19/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a szabálysértésekről szóló módosítások elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92,31 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 7,69 7,14 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 75/2009.(XI.19.) 
önkormányzati rendeletét a szabálysértésekről szóló – többször módosított - 
33/2005.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 918   Száma: 09.11.19/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az SZMSZ-ről szóló módosítások elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92,31 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 7,69 7,14 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 76/2009.(XI.19.) 
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. 
 
 

-----3. Előterjesztés helyi levegőminőség-védelmi szabályokat tartalmazó rendelet 
megalkotásról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a város  
csatlakozik ahhoz a pár nagyvároshoz, amelyek már alkottak a levegő tisztaság védelem 
érdekében rendeletet. A rendelet célja a környezetvédelmi programmal összhangban 
szabályozzák a levegő minőséget befolyásoló kibocsátásokat.  
 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a rendelet elősegíti a rekonstrukciót követően a 
Kórház rácsatlakozását a távhőre és a Kórház melletti intézményekét, amelyek nem távhővel 
fűtöttek. A Vagyonkezelő Zrt. ennek a kiviteli tervét készíti elő, hogy ezáltal is bővítse a 
távhő fogyasztói körét.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 919   Száma: 09.11.19/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100,00 92,86 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 77/2009.(XI.24.) 
önkormányzati rendeletét a levegőminőség védelméről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 920   Száma: 09.11.19/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:44  
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 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 78/2009.(XI.24.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hullaédk 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló  - 
többször módosított – 54/2001.(XII.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Desedai csónakkikötők 

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

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a csónak 
használat szabályozása terén lévő pontatlanságok és tapasztalatok indokolták a szabályozás 
pontosítását. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a kikötők hasznosítása során 
előnyt élvezők sorrendiségét javasolta, amit az előterjesztő támogatott. Elmondta, hogy a 
Településrészi Önkormányzatok által megfogalmazott javaslatot nem támogatja.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Mihalecz András tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy a díjemelést drasztikusnak 
találta az ott élők számára, mert a többségi csónaktulajdonosok szabadidejének hasznos 
eltöltéseként és élelmiszer kiegészítésként is funkcionál a horgászat. Átgondolásra javasolta a 
díjemelés mértékét és kérte a Toponári és a Töröcskei Településrészi Önkormányzat által 
javasolt módosítás elfogadását.   
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy jelenleg 8 ezer forint az éves  
díj, az általunk javasolt 20 és 25 ezer forint lenne, a részönkormányzatok által javasolt 10-12 
ezer forint. A 200 kikötő használó közül vannak tehetős és kevésbé tehetős emberek, nagy a 
kereslet, viszont sokat kell költeni az önkormányzatnak a kikötők iszapolására, rendbetételére, 
ezért javasolta a hobbira való ráfordítást ne csak közpénzből, hanem a kikötők használóinak 
befizetéséből is fedezzék.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 921   Száma: 09.11.19/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Toponári és a Töröcskei Településrészi Önkormányzatok 
módosításainak elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69,23 64,29 
Nem 2 7,69 7,14 
Tartózkodik 6 23,08 21,43 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 922   Száma: 09.11.19/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92,30 85,72 
Nem 1 3,85 3,57 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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225/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Deseda tavon üzemeltetett 
csónakkikötőket az üzemeltető Városgondnokság az érvényes kikötőbérleti szerződések 
lejártával az alábbi szempontok és díjak szerint adja bérbe. 
 
Előnyt élveznek az alábbi sorrendben: 

- a bérlők, 
- a kikötő környékén zártkerti ingatlannal rendelkezők, 
- a kaposvári lakosok. 

Díjak: 
- gépkocsi parkolóhelyhez közeli kikötő esetén 12 ezer Ft/év (I., III/A, III/B), 
- gépkocsi parkolóhellyel nem rendelkező kikötő esetén 10 ezer Ft/év (II., IV.) 

A díjak Áfá-t nem tartalmaznak. 
 

Felelős: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: Minden év március 31. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 923   Száma: 09.11.19/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadását az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 79/2009.(XII.01.) 
önkormányzati rendeletét Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló, 
többször módosított  53/21993.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés az önkormányzat által megállapított közszolgáltatási és hatósági 
díjak módosításának elhalasztásáról 

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

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés a hatósági díjak decemberre való 
elhalasztásáról szól.  
 

----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az előterjesztésben leírt indokok mellett vannak-
e más indokok a halasztásra?  
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a Polgármester úr megerősíti-e a távhő díj 
következő évi csökkenését? Milyen mértékű díjcsökkentésre fog javaslatot tenni a következő 
Közgyűlésen?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzati 
finanszírozástól függ a díjak megállapítása, vagyis az országos költségvetés tárgyalása 
nagymértékben érinti Kaposvár költségvetését is. Az előterjesztés arról szól, hogy 
decemberben csokrosítva egyidejűleg hozzák be az összes díjas előterjesztést, mert több 
rendeletet érint a Parlament által elfogadásra kerülő költségvetés.  
 
Szita Károly polgármester kiegészítette Főjegyző úr válaszát. Jelenleg nem tudnak választ 
adni arra, hogy például a Tömegközlekedési Zrt-nek 120 vagy 180 millió forintot kell–e majd 
adniuk a járatcsökkenések elkerülése miatt. Bízott abban, hogy nem lesz nagymértékű elvonás  
a közösségi tömegközlekedés támogatásából, mert nemcsak Kaposvárt, hanem a fővárost is  
nagy részben érinti. 2010. január 1-től az ÁFA miatt csökken a távhő díj, viszont az 
egyetemes gáz árat csak a karácsony környéki közlönyben jelentetik meg, ami nagymértékben 
meghatározza a Vagyonkezelő Zrt által ajánlott árat. Felhívta a képviselő-testület figyelmet, 
hogy nem a Közgyűlés határozza meg a távhő díj árát, hanem a Vagyonkezelő, viszont az 
önkormányzati rendeletben meghatározott árnál többet nem állapíthat meg a gazdálkodásuk 
függvényében.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megköszönte Polgármester úr napirend előtti hozzászólásában adott 
válaszát. A levél a Panellakók Érdekképviseleti Közössége javaslatának támogatásáról szól,  
kérve a következő évi legalább 20 %-os távhő és alapdíj átlagos 1500 forinttal való 
csökkentését. Sikeresnek lesz mondható, ha a képviselő-testület támogatja a távhő díj 
csökkentést. Kérte, hogy vegyék figyelembe a decemberi ármegállapításnál a csökkentésre 
tett javaslatukat. A napirend előtti hozzászólásra reagálva dr. Heintz Tamásnak elmondta, 
hogy függetlenül attól, hogy milyen párt színeiben kerültek be a képviselő-testületbe, a 
kaposváriak érdekeit képviselik. Az országos és a helyi döntésekről elmondta, hogy a döntés 
mindig azé, aki hozza. Ők a kaposvári döntésekért felelősek. Kérte, hogy a levelet  
személyesen adja át dr. Lamperth Mónika asszonynak.  
 
Csizi László képviselő nem támogatta az MSZP 20%-os díjcsökkentés javaslatát, mert 
szakmailag igazságtalannak és megalapozatlannak találta, hogy a távhődíj csökkentés  
költségvetési bevétel kiesését a nem távfűtéses lakásokban élőkkel fizettetik meg.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy jelenleg nem a távhő díj ármegállapítás van 
napirenden, így nem most kell a módosító indítványt megtenni. Ügyrendi javaslatában kérte a 
vita lezárását Kováts Imre képviselő hozzászólását követően.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 924   Száma: 09.11.19/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a vita lezárásának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 77,27 60,72 
Nem 2 9,09 7,14 
Tartózkodik 3 13,64 10,71 
Szavazott 22 100.00 78,57 
Nem szavazott 4   14,29 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kováts Imre képviselő szerint mindegy, hogy a közszolgáltatási hatósági díjakat most vagy 
két hét múlva állapítják meg. Az előterjesztésben szereplő indokok szakmailag nem 
megfelelőek, mert ilyen indokok miatt sosem halasztották el a díjak megállapítását. Felhívta a 
figyelmet, hogy az előterjesztés megírásakor a Parlament döntött a költségvetés 
sarokszámairól, az 1500 módosító indítványról és tavasszal szavazott az adó- és 
járulékváltozásokról. Több ellenzéki vezető nyilatkozata szerint a jelenlegi Kormány nem tud 
megszavazható költségvetést benyújtani. Véleménye szerint a kaposvári embereket tisztelni 
kell annyira, hogy az előterjesztésben valós indokokat írnak le, mert Kaposváron általában az  
infláció dönti el a díjakat, így  „politikai díjakról” beszélhetnek.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az ügyrendi javaslata pillanatában szót kért 
Pintér Lóránd képviselő, így megadta a szót.  
 
Pintér Lóránd képviselő nem értette, miért nem lehet a díjakról most dönteni. Azt látta, hogy 
az önkormányzat politikailag maga javára kívánja fordítani a kaposvári kezdeményezést. 
Támogatta a kezdeményezést, mert fontos a távfűtéses lakásokban élők számára a 
díjcsökkentés. Csizi képviselő úrnak igazat adott, hogy a csökkentés mindig a finanszírozási 
oldalon mutatkozik meg.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy decemberre terjesztik be az összes 
díjas előterjesztést a képviselő-testület elé és a Vagyonkezelő el fogja dönteni a következő 
évre vonatkozó díját. Olyan mértékben folyik politikai díjmegállapítás, amennyiben a város  
alacsonyabb díjat állapít meg, akkor állniuk kell a kieső veszteséget. Helyesnek tartják 
alacsonyan tartani a tömegközlekedési jegyárakat, viszont ezért az önkormányzat a cég 
részére 120 millió forint működési támogatást ad, így a túl alacsony árak esetében még több 
támogatást kell fizetni. Az állam határozza meg a távhő díj mértékét, de jelenleg a 
Vagyonkezelő nem  tudja mennyiért tudja az E-ON-tól megvásárolni a gázt. Hangsúlyozta, 
hogy január elsejével csökkenni fog a távhő díj, amelynek a mértékét a Kormány 
egyetemesen meghatározott gázára határoz meg.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 925   Száma: 09.11.19/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73,08 67,86 
Nem 5 19,23 17,86 
Tartózkodik 2 7,69 7,14 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat által megállapított 
közszolgáltatási és hatósági díjak módosításának elhalasztásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a 2010. január 1-től érvényes díjak megállapításáról szóló előterjesztéseket a 
2009. december 10-ei ülésén tárgyalja. 

 

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   Sárdi Péter igazgató 
   Hartner Rudolf Városgondnokság vezetője 
Határidő:   2009. december 10.  

 

-----6. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli 
támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elő legként megfogalmazott 1,2 millió 
forintos kérelme a költségvetés elfogadásáig, ami a kora tavaszi programjainak a 
finanszírozását szolgálja.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 926   Száma: 09.11.19/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 09:11  
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 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
227/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Berzsenyi Dániel Irodalmi 
és Művészeti Társaságnak 2010. január hónapban 1 838 000 Ft működési előleget biztosít, 
mely a Társaság 2010. évi támogatásába beszámításra kerül. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. január 15. 
 
 

-----7. Előterjesztés a 2010/2011-es tanév szervezéséről a középiskolákban  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a közel 600 millió forintos normatíva csökkenés 
miatt nehéz volt az előterjesztés összeállítása, amely érinti a közoktatás finanszírozását, 
óvodákat, általános iskolákat és a középiskolákat. A 600 millió forint nem tartalmazza a két  
elfogadott módosító indítványt, a közétkeztetésre és a kéttannyelvű oktatásra vonatkozót. Az 
ingyenes étkeztetés esetében a térítési mentesség esetén 70 millió 122 ezer forint, az 50 %-os  
támogatás esetében az önkormányzatnak 113, 5 millió forint pénzösszeget kell fizetnie. Az 
állami költségvetés 2009. szeptember 1-jével 2010. szeptember 1-jéig határozta meg, viszont 
már 2010. január 1-jével elvon tőlük, ilyen körülmények között kénytelenek befejezni a 
tanévet. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés az üres kollégiumi 
férőhelyek megszüntetéséről, az iskolákról, óvodákról és a középiskolák 3-4 éves belátható 
folyamatairól szól, szerkezeti módosításokat, arányokat rak helyre. Nem jelentkezik plusz 
kiadás, viszont a Noszlopy és az Egyetem együttműködéséből Kaposvár profitálhat. A 
bizottsági ülésen tárgyaltak munkáltatói jogviszony kérdésről és a szakmai kompetenciák 
együttműködésének esetleges problémáiról, amit a szerződés és a két intézmény 
együttműködése megoldhatja. Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Kováts Imre képviselő a Közgazdasági és az Egyetem együttműködéséről elmondta, hogy 
jelenleg az országban és Kaposváron is sok a közgazdasági végzettségű ember nem tud 
elhelyezkedni. Elismerte, hogy a Közgazdasági Szakközépiskola igyekszik egymásra építeni 
az oktatási hálózatát, tantárgyakat, szakirányú oktatás lehetőségével az elhelyezkedést segíteni 
akár informatikai képzéssel is, de az informatikusoknál is hasonló a helyzet. Remélte, hogy az 
együttműködés a város szempontjából hasznos lesz, viszont kételyei vannak az ott végzett 
tanulók elhelyezkedési esélyei miatt.  
  
Svajda József képviselő elmondta, hogy örömére a város a Regionális Képzési Bizottság 
álláspontjait magáévá tette. A tervezett képzés a munkaerő piac hiányszakmáit is szolgálja, 
mert a válság alatt a gazdaság nem tud úgy előrelépni, ha nem találnak hiányszakmás 
szakembereket. Az ösztöndíj tervezet lehetőséget ad 10 hiányszakmában, a tanulók akár nettó 
minimálbér fizetést is kaphatnak. Jelenleg mindent meg kell tenni a munkaerőpiac 
kiszolgálása érdekében. Támogatta az Egyetemmel való együttműködést.  
 
Pintér Attila tanácsnok támogatta a két intézmény együttműködését. Hangsúlyozta, hogy a 
városnak támogatnia kell az ilyen típusú együttműködést, akár más területen is, még akkor is,  
ha a munkaerőpiaci viszonyok kételyt jelentenek.  
 
Kováts Imre képviselő hangsúlyozta, hogy nincs kifogása az együttműködés ellen. 
Elmondta, hogy Svajda képviselő úr nem vette figyelembe az elmúlt felsőoktatással 
kapcsolatos intézkedéseket, amely a természettudományos és humán ágazatoknak a fejlődő  
korlátozására vonatkozik, hogy a műszaki területre vonatkoznak a hiányszakmák.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés egy folyamat része. A 
Kereskedelmi Szakközépiskolának hasonló tartalmú együttműködése van a Vendéglátóipari 
Főiskolával, a Gépiparinak egy másik műszaki főiskolával és jelenleg a Közgazdasági köt egy 
hasonló együttműködést a Kaposvári Egyetemmel, így a középfokú intézmények a felsőfokú 
intézményekkel alakítanak ki kapcsolatot. 2010. január elsejével negatív irányba megváltozik 
az oktatás finanszírozása, viszont a jelenlegi költségvetésben többlettel járó feladatnak tűnik, 
amiről az elvonás mértéke előtt nem lehet biztosan állást foglalni. Azt, hogy jelenleg van 
megfelelő informatikus, közgazdász az nem azt jelenti, hogy nincs szükség az ilyen irányú 
képzésre. A jelenlegi valós munkaerőpiac és a képzési volumen nincs közel, e tekintetben 
osztja Kováts képviselő véleményét.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 927   Száma: 09.11.19/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 09:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
228/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium, az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és  
Kollégium és a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola a 
jogszabályi feltételek megteremtése esetén 2-2 hagyományos szakiskolai osztály helyett 
előrehozott szakképző osztályokat indíthat felmenő rendszerben a 2010/2011-es tanévtől. 
 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
  Agócs Attila igazgató 
  Tóth Imre igazgató 
  Balázs Tibor igazgató 
 Határidő:  2010. szeptember 1. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium, az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és  
Kollégium és a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító 
okiratának évfolyamokra és tagozatokra vonatkozó módosítását hozza a decemberi Közgyűlés  
elé. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
 Határidő:  2009. november 20. 
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3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola osztályainak számát a 2010/2011-es 
tanévtől a 13. évfolyamon egy osztállyal megemeli, így az indítható osztályok száma 31. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Tóth Imre  igazgató 
 Határidő:  2010. szeptember 1. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola maximális tanulólétszámát 2010 szeptember 1-től 830 főről 
890 főre megemeli. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Keczeli László  igazgató 
 Határidő:  2010 szeptember 1. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Noszlopy 
Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának maximális  tanulólétszámra 
vonatkozó módosítását hozza a decemberi Közgyűlés elé. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
 Határidő:  2009. november 20. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola a Kaposvári Egyetemmel együttműködési megállapodás 
keretében felsőfokú akkreditált szakképesítést nyújtó 2 tanéves osztályt indítson a következő 
szakmákban: Európai uniós üzleti szakügyintéző, a nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
ügyintéző és a külgazdasági üzletkötő. 
       Felelős:            Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Keczeli László  igazgató 
 Határidő:  2010 szeptember 1. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Noszlopy 
Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola és a Kaposvári Egyetem együttműködési 
megállapodását a felsőfokú akkreditált szakképesítést nyújtó osztály indításáról - az 1. számú 
mellékletben szereplő dokumentummal mindenben egyezően - aláírja. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
 Határidő:  2010 március 31. 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola és a Kaposvári Egyetem együttműködése alapján indított 
felsőfokú képzés keretében az iskola egyetemi végzettségű tanárai az egyetem fokozat nélküli 
oktatóival azonos óradíjat – 3000Ft/óra+járulék – kapjanak. 
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 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Keczeli László  igazgató 
 Határidő:  2010 szeptember 1. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Munkácsy Mihály 
Gimnázium és Szakközépiskola” nevét 2010 szeptember 1-től „Munkácsy Mihály 
Gimnázium”-ra módosítja. 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Gulyás Mihály  igazgató 
 Határidő:  2010 szeptember 1. 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Munkácsy 
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának névváltozásra vonatkozó 
módosítását hozza a decemberi Közgyűlés elé. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
 Határidő:  2009. november 20. 
 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Táncsics Mihály 
Gimnázium a 2010/2011-es tanévtől az Arany János Tehetséggondozó osztály mellett 5 
osztályt iskolázhat be felmenő rendszerben. Indítható osztályainak száma a 2010/2011-es  
tanévben 24, a 2011/2012-es tanévben 23, a 2012/2013-as tanévben 24 és a 2013/2014-es  
tanévtől 25. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Reőthy Ferenc  igazgató 
 Határidő:  2010. szeptember 1. 
 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumból 2009 december 1-től 3 fő üres  
kollégiumi nevelő álláshelyet elvon. Ennek költségmegtakarítása 2010-ben: személyi juttatás 
6 797 ezerFt , járulék 1 835 ezerFt. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Molnár György  igazgató 
  Horváth Miklós  igazgató 
 Határidő:  2009. december 1. 
 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégiumból 2009 december 1-től 1 fő  üres  
kollégiumi nevelő álláshelyet elvon. Ennek költségmegtakarítása 2010-ben: személyi juttatás 
2 178 ezerFt , járulék 588 ezerFt. 
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 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Molnár György  igazgató 
  Tamás Károly  igazgató 
 Határidő:  2009. december 1. 
 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a Szigeti-
Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolában a szakmai képzés felmenő rendszere miatt 
bekövetkező 1 osztályszám növekedést a 2010/2011-es tanévre. A 2010/2011-es tanévben a 
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolában indítható osztályok száma 12. 
 
 Felelős:  Szita Károly  polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
  Veiger Katalin  igazgató 
 Határidő:  2010. szeptember 1. 
 
 
 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvá-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének 2009. évi módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 928   Száma: 09.11.19/8/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 09:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
229/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását a csatolt mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szita Károly polgármestert a társulási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2009. december 31  
 
 

-----9. Előterjesztés a kaposvári volt SÁÉV telep északnyugati részén lévő ingatlanok 
értékesítésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés az 
ingatlan értékesítésről szóló pályázat kiírásáról szól. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottság és a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság módosító javaslatait az 
előterjesztő támogatta.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte dr. Heintz Tamás tanácsnok úrtól, hogy mi az 
álláspontja a 67-es elkerülő szakaszával kapcsolatban, ami a SÁÉV telep és a kaposfüredi 
elkerülőnél a körforgalmat köti össze. Megkérte polgármester urat, hogy tegye fel a kérdést  
dr. Heintz Tamás tanácsnok úrnak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy dr. Heintz Tamás tanácsnok úr nem válaszolhat a 
feltett kérdésre az SZMSZ értelmében, mivel kérdést csak az előterjesztőhöz lehet feltenni. 
Így a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a 67-es gyorsforgalmi út építésével 
kapcsolatban be lettek csapva, 2009. év végére ígérték, hogy 4 sávos úton a településeket 
elkerülve közlekedhetnek Kaposvár és Balatonlelle között. Jelenleg a Kaposfüredi elkerülő  
szakasz épül, de 2009. év végéig nem végeznek, sőt még 2010. év végéig sem.  
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-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő azért tette fel a kérdést, mert a balatonlellei út a volt SÁÉV telep és  
a kaposfüredi elkerülő között van, így a közeljövőben nagy esély van a telekárak értékének a 
megnövekedésére. Most viszont alacsony áron tudnák eladni. Elmondta, hogy jelenleg a 
fonyódi vasútvonal melletti területen közművesítetlenül 100 millió forintos értékben 
cserélnek gazdát a telkek a balatonlellei elkerülő út miatt. Nem támogatta az előterjesztést, 
mert a város a későbbiekben sokkal nagyon vételárért tudná értékesíteni a területet.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok Pintér Lóránd képviselő kérdésére elmondta, hogy korábbi 
döntése és véleménye a szakma által képviselt álláspontra alapozódott.  
 
Kováts Imre képviselő egyetértett azzal, hogy az ingatlan a későbbiekben értékesebb lesz az  
iparterület és a 67-es út miatt. Volt példa arra, hogy az önkormányzat előrelátóan 
gondolkodott, amikor megvásárolták a Városfejlesztési Kft-t, a Deseda Kft-t, és a Keleti Ipari 
Parkot, de kell rendelkeznie az önkormányzatnak 15-20 millió forinttal, hogy terület 
hasznosítása érdekében rendbehozzanak egy területet, függetlenül az út megépítésétől. 
 
Szita Károly polgármester a véleményekre figyelemmel visszavonta az előterjesztést. 
 
 
 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvár, Vak B. u-i 9729/6. és 9729/7. hrsz-ú ingatlanok 
telekhatárának korrekciójáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 929   Száma: 09.11.19/10/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 09:36  
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 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
230/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 9729/6. és 9729/7. hrsz-ú 
ingatlanok telekhatár-rendezésénél elfogadja az elbirtoklás tényét.  
Az elbirtokláson alapuló tulajdonszerzési és telekalakítási szerződés aláírására a Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert. Az okirat elkészítésének költsége elbirtoklót terheli.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2009. november 30. (szerződés aláírására)  
 
 
 

-----11. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház rekonstrukciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Schwajda György igazgató urat. Szóbeli 
kiegészítésében elmondta, hogy az októberi közgyűlés arról döntött, hogy a megújult és a 
XXI. század követelményeinek megfelelő színházat építsenek, alakítsanak át és adjanak át  
2011. október 23-án egy díszelőadás keretein belül. A várost ezt a beruházást önerőből nem 
képes végrehajtani, keresték és keresik a lehetőségeket a rekonstrukcióhoz szükséges  
pénzforrás előteremtésére és a lehető legolcsóbb konstrukcióval a Színház felújításán 
fáradoznak.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kovács József tanácsnok megkérdezte az Igazgató úrtól, hogy amennyiben nem sikerül a 
pénzösszeg előteremtése, milyen halaszthatatlan munkákat kell feltétlenül elvégezni?  
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy a város miért a tulajdonba adás mellett döntött, 
mert a jelenlegi törvényi szabályozás mellett az ÁFA visszaigénylés a tartós bérlet  
intézménynél is megfelelő lett volna? Az előterjesztésben szereplő apportálás csak a 
támogatás érkezésekor történik meg, viszont a határozati javaslatban kijelentő módban 
szerepel tulajdonba adás, az alapító okirat módosítása, vagyis most történik meg mindkét  
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esemény, garanciális elemként nem a vagyonvesztés megakadályozása szerepel, hanem a 
tulajdon továbbadásának tilalma. Ezzel összefüggésben a Kft. részére tulajdonba adja és a 
törzsvagyonból kivonja a későbbiekben külön döntéssel. Melyik feladatra vonatkozik a 
későbbiekben külön döntés? Mit takar a Kft. által elnyerendő állami támogatás? Hányan 
tudják, tudhatják a képviselő-testület tagjai közül az elnyerendő állami támogatás kifejezés  
jelentését? Milyen módon, mihez szükséges az önkormányzat által biztosítandó másfél 
milliárd forint, ki és milyen módon számolta ki ezt a forrás igényt? Mihez képest kell a 21,42 
%-os önkormányzati hozzájárulást érteni? Az előterjesztő hogyan tekinti ezt az ügyletet, 
hiszen itt egy funkcionális privatizációról van szó, amikor egy gazdasági társaság tulajdonba 
vesz egy önkormányzati vagyontárgyat, apportként beviszi a város a kft-be, vagyis kivonja a 
törzsvagyonból, tehát funkcionálisan magánkézbe kerül.  
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő büszke a kaposvári Színházra. Nem volt kétsége afelő l,  
hogy az előterjesztők a legjobb szándék szerint tették meg a javaslatukat, ugyanakkor csak 
akkor lehet előteremteni pénzt, amennyiben ez a pénz már valahol rendelkezésre áll. Ha ez a 
pénz most vagy egy belátható időn belül rendelkezésre áll,  akkor miért hiszik azt, hogy egy 
Kaposvárhoz alig vagy egyáltalán nem kötődő színház igazgató meg tudja szerezni? És miért 
ne tudná megszerezni egy Kaposvárért elkötelezett polgármester? Miért kell ehhez a tulajdont  
átadni?  
  
Pintér Attila tanácsnok Schwajda igazgató úrtól megkérdezte, hogy az előterjesztésen kívül 
még mit lehet tudni a reális várakozásokról, ami 2011. október 23-ára megvalósul? 
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő kft-nél a támogatásokról az üzleti tervről a Taggyűlés tagjai döntenek, akik 
ugyanazok, mint amikor intézményként fogadták el a döntést. Az előterjesztésben leírták, 
hogy amennyiben bizonyossá válik a beruházás forrása, akkor lesz végrehajtva az  
előterjesztés tartalma. Jelenleg nem rendelkeznek pénzösszeggel, de másfél milliárd forintot 
elő fognak teremteni a Színház rekonstrukciójához. Több éves sikertelen próbálkozás 
eredményeképpen eddig nem sikerült megfelelő pénzösszeg hiányában a Színház felújítása és  
jelenleg sem tudja, hogy a következő évben kapnak-e központi támogatást. De esélyt adnak, 
ezért a támogatás ügyében tárgyalandó személyeknek már 1,5 milliárd forint támogatást 
felmutatnak a felújításhoz, az esélyek növelése érdekében. A feltételes döntésre azért van 
szükség, hogy a beruházást a legolcsóbban végre tudják hajtani, élve azzal a lehetőséggel, 
hogy az ÁFA tekintetében olcsóbb legyen a beruházás. Az előterjesztés feltételes módban 
szerepel azért, mert jelenleg nem rendelkeznek a pénzösszeggel. Nem tudják, hogy az új 
szabályozási forma számukra előnyös-e, hogy a támogatás milyen körülmények között 
kapható, ezért szól feltételes módban az előterjesztés.  
 
Schwajda György igazgató a Színház műszaki állapotáról elmondta, hogy mindenki számára 
egyértelmű, hogy milyen azonnali átalakításokat kellene megtenni. A Színházat jelen 
pillanatban állandó játszásra alkalmatlannak vélte, idő  kérdése, hogy a munkavédelem vagy 
az ÁNTSZ döntése értelmében mikor záratja be az épületet. Elmondta, hogy azért kérte a 
sürgős döntést, hogy a 100. évfordulóra elkészüljön a Színház épület rekonstrukciója, így 
legkésőbb jövő nyáron el tudnák kezdeni azt. Rendelkezniük kellene jövő év február végére 
részletes tender tervekkel, amire előzetes ajánlatokat kérhetnének. Felmérve a piacot, 
amennyiben rendelkeznének a megfelelő  pénzösszeggel, gyorsított eljárásban lefolytatva a 
közbeszerzést, elkezdhetnék a rekonstrukciót. Elmondta, hogy jelenleg az előkészítő 
munkákra lenne szükség. Amennyiben nem sikerül a pénzösszeg előteremtése, akkor is  
rendelkezni kellene tervekkel, amit bármikor felhasználhatnának és a jövőben csak kisebb 
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javításokat kellene eszközölni rajta.  Dr. Gyenesei képviselő asszonynak elmondta, hogy 
Szolnokon is ugyanilyen „idegen test” volt, mint Kaposváron. Megtiszteltetésnek tartotta, 
hogy alkalmasnak találták a Színház vezetésére, amit vállalt megpróbálja teljesíteni,  hogy 
felépíti az új színházat. A Színház privatizációs elképzelésről elmondta, hogy a világ összes 
színháza támogatásokból él, mert nem képes nyereséget termelni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy az üzleti modell nem az, hogy valaki megveszi és  
működteti a színházat, hanem az apportkori és a felújítás utáni üzletrészek különbsége. 
Amennyiben nem kapnak támogatást, külső befektető segítsége szükséges, aki magasabb 
apport értéken akarná a részét eladni. Elmondta, hogy nem válaszoltak a kérdéseire, milyen 
források vannak és ki milyen címen fog forrást biztosítani. Számára a kérdéseket kerülő  
megfogalmazásokból és  az előterjesztés gyors lebonyolításából azt vette ki, hogy komoly 
szándékok állnak a háttérben. Figyelmeztette a képviselőket, hogy Kaposváron a szökőkutak 
helyett a kulturális koncepció felépítése lett volna célszerű. Elmondta, hogy színház csak 
támogatásokból képes fenn maradni, de ilyen üzleti alapokra helyezett formában a 
gépészkedésnek nagyobb mozgástér működik. Azt gondolta, hogy az előterjesztés szerint meg 
fog történni az apportálás.  
 
Tóth István tanácsnok elmondta, hogy 2006-ban már elszállt a Színház felújítás  
megvalósításának a reménye. Színház ügyben „minden megoldás érdekli”, ami a Színház  
ügyét szolgálja. Ez az előterjesztés azt szolgálja. Támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő tudtával pályázni csak tulajdonnal rendelkező pályázhat, 
vagyis a Színház felújítására csak tulajdonosi jogkörben lévő tud. Nem támogatta a 
tulajdonjog átadását, véleménye szerint nem szabadna kikerülnie az önkormányzat 
tulajdonából. Emlékezett arra az időre, amikor a polgármester úr a tulajdonjogért harcolt,  
amikor a megyei önkormányzat tulajdonából átkerült a város tulajdonába. Nem említette, 
hogy „idegen test”, hanem azt mondta, hogy alig kötődő, amit helytállónak tartott.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta a képviselő-testületnek, hogy legalább a határozati 
javaslatot olvassák el, mindegyik pontja feltételes módban van megfogalmazva, amit idézett 
is. A több milliárd forintos beruházás előkészítését fontosnak vélte, hogy időben elkészüljön a 
felújítás. A döntés feltételes módú, amennyiben nem kapunk támogatást, akkor nem lesz 
semmilyen következménye a döntésüknek. Szűk határidőben még annak is örülne, ha 2012. 
októberében készülne el a felújítás.  
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a kaposvári embereket összeköti a Színház ügye, 
talán csak az elképzeléseik különböznek. Próbáltak pályázni, sikertelenül, próbáltak 
konstrukciókat kitalálni, mindeddig sikertelenül. Az a törekvése a városnak és a 
Közgyűlésnek, hogy megpróbál minden lehetőséget megragadni, hogy a színházat, a város 
legfontosabb védjegyének megőrzése érdekében, az utókornak olyan műszaki állapotában 
adja át, ami alkalmas hosszú távon színjátszásra. Elmondta, hogy az MSZP frakciója 
támogatja az előterjesztést, mert a határozati javaslat alkalmas a lehetőség elérkezésekor a 
Közgyűlés kezébe adni a döntés lehetőségét.  
 
Pintér Lóránd képviselő szerint egyes képviselő társai már a beruházó kiválasztásáról, a 
kiviteli tervről,  ütemtervről beszélnek, amikor a támogatás forrásáról sem tudnak semmit. 
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Kováts Imre képviselő szerint a Színház műszaki állapota a képviselő-testület bűne is, mert 
az évtizedes problémáit nem oldották meg, nem tartották karban az épületet és most Schwajda 
úr kezdeményezésére tartanak itt. Véleménye szerint a mostani lehetőséget meg kell ragadni, 
a szavazásuk is feltételes, kért mindenkit, hogy szavazásával támogassa az előterjesztést. 
Hátrányként említette, az épület átadását az ÁFA visszaigénylés miatt. Abban az esetben 
kerülne vissza a város tulajdonába, ha az ÁFÁ-t visszafizetnék. A halasztott fizetésű 
konstrukcióról elmondta, hogy a beruházás költségei megnőnek, mert a kamatot valakinek 
fizetnie kell, és a másfél milliárdnak is költségei lesznek.  
 
Csizi László képviselő támogatta az épület felújítását. A határozati javaslat 1. pontját idézte, 
ami számára komoly feltétel és szerinte nem teljesen egyértelmű. 
 
Paksi Lajos képviselő azt látta, hogy az előterjesztés tartalma eljutott a képviselőkhöz 
megértve azt. Hangsúlyozta, hogy az első lépéseket most kell megtenni. Támogatta az 
előterjesztést, hogy a második lépést is meg tudják tenni.  
 
Kováts Imre képviselő az építési költség többletköltségéről elmondta, hogy 2,5-3 milliárd 
forintról van szó. Elmondta, hogy az igazi döntés nem most dől el,  az igazi felelősségteljes  
döntéssel a pénzről illetve az átadásokról később döntenek majd. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a képviselő-testület konkrét döntést 
kettő esetben hoz, egyrészt lehetőséget biztosít a színháznak a költségvetésen belül egy téli 
színház terv kialakítására, mivel jelenleg nyári színház. Ezért kell bővíteni, erre kapna a 
színház most felhatalmazást bizonyos összeghatáron belül, miután magas színvonalú tervet 
készíttetnek. Hozzátette, hogy senki nem tud eredményt hirdetni, amíg pénzforrással nem 
rendelkeznek. A másik döntés, ha jogosulttá válik a 100 %-os önkormányzati tulajdonban 
levő Kft. arra, hogy támogatható, abban az esetben, hogy az áfa visszaigényelhető legyen, 
apportálni fogják egyik tulajdonukból a másikba. Elmondta, hogy a 1,5 milliárd forintra 
vonatkozóan kötelezettséget vállalnak, a Magyar Fejlesztési Bankot kereste meg - 
beminősíttette vele Kaposvárt és a költségvetésüket -, akik jó minősítést adtak. Ha valaki a 
Kft tulajdonából akar majd tulajdont szerezni, arról csak a Közgyűlés dönthet.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 930   Száma: 09.11.19/11/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88,46 82,15 
Nem 2 7,69 7,14 
Tartózkodik 1 3,85 3,57 
Szavazott 26 100.00 92,86 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   7,14 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: 
 
231/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Csiky Gergely Színház 
rekonstrukciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 436. hrsz. 
alatt lévő, a tulajdonát képező színházépületet a földterülettel együtt apport formájában a 
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft részére tulajdonba adja és ezzel együtt a 
törzsvagyonából kivonja a későbbiekben külön döntéssel, amennyiben bizonyossá válik, 
hogy a színház rekonstrukciójához szükséges összeg fogadására a Csiky Gergely Színház  
Közhasznú Nonprofit Kft is jogosult.   
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az apportálással kapcsolatban a Csiky Gergely  
Színház Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását a támogatási döntés  
meghozatalát követően terjessze elő.   

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
   Molnár György igazgató   
Határidő:  2010. szeptember 30. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft-t a 
színház rekonstrukciójának előkészítésével és a beruházói teendők ellátásával kapcsolatos 
további feladatok teljeskörű ellátására. A beruházói, tervezői feladatok ellátásához a 
Közgyűlés tulajdonosi felhatalmazást ad.  

 
Felelős:              Szita Károly polgármester  

    Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató  
    Határidő:         2009. november 20. 
 
 
 3. A Közgyűlés előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú 

Nonprofit Kft a 2010. és 2011. évi üzleti tervén belül a működési kiadások terhére évente 
150 millió Ft-ot fejlesztésre átcsoportosítson abban az esetben, ha az átcsoportosítás az 
állami támogatás igénybevételével, elszámolásával kapcsolatos előírásoknak megfelel. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester  

    Közreműködik:  Molnár György igazgató 
    Határidő:         2011. december 31. 
 

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Csiky Gergely Színház 
rekonstrukciójához szükséges 1,5 milliárd forintot a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft részére 2012. január hónapjában biztosítja. A Közgyűlés a fedezet  
biztosításának konkrét formájáról 2011. évben dönt. 

  
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2011. december 31. 
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-----12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Koncepciójának 
Felülvizsgálata elfogadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendéget, Duchai Márta fejlesztési 
tanácsadót, Econoconsulting Kft-től. Elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
támogatták az előterjesztést.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy az előterjesztés a tavalyi évben tárgyalt 
városmarketing operatív program és cselekvési tervéről szóló előterjesztés tartalmával 
megegyezik. Azt gondolta, hogy az ilyen súlyú előterjesztés szövegezését nagyobb 
figyelemmel kellett volna elkészíteni, nem egyszerű másolással. A másik problémája az, hogy 
a felülvizsgált koncepció több, a város cselekvési tervében szereplő, a Közgyűlés által 
többször is megerősített fejlesztésekről elfeledkezett. A problémákra adott megoldás i 
javaslatok teljesülésénél megállapította, hogy kategorizálja a megvalósított, folyamatban lévő 
és javasolt feladatokat. Felhívta a figyelmet, hogy a kategorizált feladatok közül több 
fejlesztés kimaradt, amelynél a 2007-es kötvénykibocsátási pályázat eredményétől függetlenül 
is megvalósítanak fejlesztéseket.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 931   Száma: 09.11.19/12/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Kováts Imre képviselő számára további két perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 86,36 67,87 
Nem 1 4,55 3,57 
Tartózkodik 2 9,09 7,14 
Szavazott 22 100.00 78,58 
Nem szavazott 3   10,71 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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232/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
       
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Városmarketing Koncepciója Felülvizsgálata elfogadásáról szóló előterjesztés 
tárgyalása során Kováts Imre képviselő számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Kováts Imre képviselő a folytatásban elmondta, hogy a programok közül kimaradt a bérlakás  
építési program, a komplex turisztikai fejlesztés, a Nostra ifjúsági és szórakoztató program 
kialakítása. Azt gondolta, hogy a közgyűlési határozattal felhatalmazták a polgármester urat, 
hogy a közbeszerzési eljárást indítsa meg. A lakásépítés sokkal súlyosabb kérdés, 500 
lakásépítést ígértek meg a kaposváriak részére.  Azt gondolta, hogy a koncepcionális  
anyagból nem lett volna szabad kihagyni a Közgyűlés által már megszavazott feladatokat és a 
koncepció végén lévő feladat-meghatározások nem szerepelnek a határozati javaslatban, amit 
súlyos hibának vélt.  
 
Pintér Attila tanácsnok a városmarketing koncepcióról elmondta, hogy a kitűzött feladatokat 
végre is kell hajtani, a koncepció nem ér véget a tervezéssel, vagyis az elkövetkezendő évek 
költségvetésének kellene forrásokat biztosítani a tervek végrehajtására, a rögzített cselekvési 
és operatív programban szereplő terveket meg kellene valósítani. Amihez a városnak az  
ütőképességhez új arculati kézikönyvre lenne szüksége, ami újabb forrást igényelne a 
költségvetésből. Javasolta, hogy a költségvetés tárgyalásakor a tervekben szerepeljen a 
városmarketing koncepció végrehajtására keret és szándékai szerint szánjanak forrást az új 
városi arculat, az új városi arculati könyv elkészíttetésére.   
 
Szita Károly polgármester zárszavában kérte a kollegáit, hogy a munkatervben javasolt  
témák közül kerüljön be a következő évben tárgyalandó témák közé az integrált  
városfejlesztési stratégiával foglalkozó előterjesztés, nézzék át meddig jutottak, mit kell még a 
jövőben megtenni, mi az amin változtatni kell és a cselekvési tervvel megfogalmazott 
javaslatot is támogatóan kérni fogja. Az 500 bérlakás felépítést 2006. őszén azzal fogadta el a 
Közgyűlés, hogy abban az esetben valósul meg, ha támogatást kap. A turisztikáról elmondta, 
hogy a Cseri park, Deseda ügyében nincs még pályázati döntés a pályázati forrásról. Csak 
nyertes pályázattal tudják a munkákat elkezdeni. A Nostáránál kevesebb pénzt kaptak a kért 
összegnél, az NFÜ lehetővé teheti, hogy elfogadják a kevesebb pénzt, de akkor a műszaki 
tartalomból is vissza kell venniük, ami belefér az 1,2 milliárd Ft-os beruházás 
megvalósíthatóságába. A cselekvési terv felülvizsgálatánál már eredményt tudnak mondani, 
hogy nyertek-e pályázaton pénzt, vagy sem. A koncepció megvalósításához nagyon nagy 
pénzösszeg szükséges, és ennyit a város nem képes megspórolni a Kormány tervezett 
elvonásai mellett.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 932   Száma: 09.11.19/12/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:28  
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 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 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
233/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városmarketing Koncepciója Felülvizsgálata elfogadásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt anyagot elfogadja. 

 

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

-----13. Előterjesztés az OREX Zrt Kaposvár, Ady E. u. 1. sz. alatti bérleménye bérleti 
időtartamának hosszabbításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 933   Száma: 09.11.19/13/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:29  
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 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
234/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár,  Ady E.u.1. sz. alatt lévő, a 
kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 101/1/A/2 hrsz alatt felvett  87,9 m2 alapterületű  
üzlethelyiség megnevezésű ingatlan bérleti szerződésének időtartamát - tekintettel a 
helyiségcsoportban az OREX ORA-Ékszerkereskedőház ZRT Budapest, Peterdy u. 15. 
részéről  elvégzett, számlákkal igazolt értéknövelő felújítási munkák értékére – 5 évvel,  
 2019. február 28-ig meghosszabbítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 

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

-----14. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy az előterjesztéssel együtt tárgyalják Pintér Lóránd 
képviselő határozati javaslatát is.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a határozati 
javaslatokhoz 3 javaslat érkezett a bizottsági üléseken. A határozati javaslat 1. pontjához a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslata szerint az előterjesztés által 
javasolt Lazarine utca elnevezés helyett osszák meg az utcát és 3 néven fusson: Zorka, 
Lazarine és Anella utcák. Ennek a lehetőségét megvizsgálták az előterjesztés elkészítése 
során, az ott élők szerint is zavarokat okozna 1 helyrajzi számú út több elnevezése, ezért nem 
támogatta ezt a javaslatot. Az SZDSZ frakció javaslatát az 5. pontra vonatkozóan sem 
támogatta, hogy az erdélyi magyar költőkről nevezzék el az utcákat. Elmondta, hogy a 6. 
pontra vonatkozó javaslatot támogatta.   
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-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az előterjesztő lát-e lehetőséget arra, hogy a 
város híres szülötteiről, akiről még nincs elnevezve, nevezzenek el utcát? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző lát erre lehetőséget, elmondta, már korábban is  
felvetődött ez a lehetőséget,  viszont igyekeznek a kialakuló utcák számához és a 
kezdeményezésbe bevonható személyek köréhez viszonyítva az utcákat elnevezni. Elmondta, 
hogy a következő utca elnevezés a Lonkahegyi lakóparknál lesz, ahol akár a város híres  
szülötteiről is elnevezhetnek utcákat.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő javasolta, hogy a Kisgáti lakótelepen lévő 6 utca az 56-os hősökről 
és szabadságharcosokról kerüljön elnevezésre, kifejezetten Nagy Imréről. A helyi megyei 
napilap szavazásáról elmondta, hogy Nagy Imre 48,3 %-ot, az erdélyi írók 17,25 %-ot  és 
nevezzünk el utcákat virágokról 37,94 %-ot kapott. Azért javasolta az elnevezést, mert a 
lakótelep frekventált, ezáltal a megkülönböztetett tiszteletet is mutatná. A kaposváriak 
körében létező Nagy Imre és a szabadságharcosok támogatásáról elmondta, hogy 
kezdeményezi, hogy név szerint szavazzanak a határozati javaslatról, hogy az 56-os 
forradalmárokról kerüljön elnevezésre a 6 utca.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérte a képviselő-testületet, hogy az első határozati javaslatnál a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatát támogassák, hogy a Lonka-hegyi 
utca 3 nevet kapjon. Rippl-Rónai és családtagjai csokorban kaphatnának utca elnevezést, 
javaslata szerint a Lazarine, Anella és Zorka neveket. Elmondta, hogy a lakók nem a 3 
utcanév ellen tiltakoztak, hanem az egy helyrajzi számon lévő út telekalakítással való 
megosztása miatt, amiért fizetniük kellene. Egyeztetett a Földhivatal vezetőjével és  
munkatársával, véleményük szerint nincs akadálya, hogy a 3 utca 3 különböző nevet kapjon, 
okmányirodailag és névjegyzékileg sem ütközik más nyilvántartási akadályba.  
dr. Giber Vilmos tanácsnok a Pintér Lóránd képviselő által benyújtott módosításához szólt 
hozzá. Elmondta, hogy a Névbizottság külső tagokból áll, nincs semmilyen politikai 
elkötelezettségük. Már 2009. év elején elfogadta és támogatta a Bizottság a névcsokrosítási 
szándékot, ami jelen pillanatban a kisgáti lakótelepnél jelentkezett, ahol felmerült a tudósok, 
az 56-osok és az erdélyi Helikonisták, de a bizottság egyértelműen a Helikonisták mellett 
döntött, akik a magyar irodalomnak, tudománynak a részei, ezért kérte a képviselő-testület 
támogatását. Az 56-osokról elmondta, hogy semmiféle hátsó szándékuk nincs, de Nagy 
Imréről már park és szobor is van elnevezve, így Kaposvár méltóan képviseli szülöttjének az 
emlékét.  
 
Pintér Attila tanácsnok Pintér Lóránd képviselő javaslatát támogatta, de emlékeztetett 
mindenkit, hogy korábban Zsoldos Róbert képviselő kezdeményezte Nagy Imréről utca 
elnevezését, megjelölve a Fő utca azon szakaszát, ahol Nagy Imre szülőháza található, amit  
továbbra is sokkal célszerűbbnek vélt.    
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy nem javasolták a Fő utca szülőházához közeli Nagy 
Imréről való elnevezést, mert az ott élőknek aránytalan terheket jelentene. A Kisgáti 
lakótelepnél viszont könnyen megoldható lenne a névbokrosítás.  
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dr. Szép Tamás tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy nincs elvetve az 56-os 
névelnevezés ötlete. Pintér Lóránd képviselő határozati javaslatához annyit fűzött hozzá, hogy 
nincsenek nevesítve az utcák.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy abban az esetben támogatja egy helyrajzi számon 
lévő 3 utca elnevezést, ha az ott élőkre nem rónak terheket és nem kell telekmegosztást 
végezni. Javasolta, addig ne döntsenek az erre vonatkozó terület elnevezéséről, amíg nem 
tudják ezt garantálni. A Névbizottságot éppen azért hozták létre, hogy ne az aktuális politikai 
fennhangokat figyelembe véve döntsenek az utca elnevezésről. A Névbizottságnak 
javaslattételi joga van, döntési joga csak a Közgyűlésnek van. Egyetértett a főjegyző úr és 
Giber Vilmos által elhangzottakkal, hogy a Névbizottság nevezzen el utcákat az 56-osokról is.  
Elmondta, hogy támogatta Pintér Lóránd és a Névbizottság javaslatait is, és felteszi név 
szerinti szavazásra a javaslatokat, ezért felkérte a képviselőt a 6 fő megnevezésére.  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy bizottsági szakban az hangzott el, hogy a 
Névbizottságnak a feladata a név szerinti javaslattétel, ezért nem konkretizálták a neveket a 
határozati javaslatban. Két nevet sorolt fel, Nagy Imréét és Király Béláét.   
 
Szita Károly polgármester további neveket kért. 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, amennyiben meghívást kap a Névbizottság ülésére, 
akkor ott elmondja mind a hat ember nevét.  
 
Szita Károly polgármester javasolta, hogy a Névbizottság továbbra is foglalkozzon a 
következő bokrosítás kapcsán a kaposvári 56-os hősökkel.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy a határozati javaslat 1. 
pontjával kapcsolatban javasolta az újbóli egyeztetést aljegyzőnővel, mielőtt a következő 
bizottsági szakban újra beviszik. Elmondta, hogy az eredeti 5. pontot támogatja és mivel nem 
volt vita a Fejedelem utca elnevezést illetően, kérte a képviselő-testület támogatását. A név 
szerinti szavazásról a testületnek egyszerű szótöbbséggel kell dönteni.  
 
Szita Károly polgármester egy plusz határozati javaslatot fogalmazott meg, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város képviselő-testülete azzal a javaslattal él az utcaneveket javaslatként 
megfogalmazó névadó bizottság felé, hogy a következő utcanév bokrosítás során tegyen az  
56-os kaposvári hősökről utca név javaslatokat.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 934   Száma: 09.11.19/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a Névbizottság az 56-os hősök utca név javaslat képviselő-testület elé 
terjesztéséről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 91,67 78,58 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 8,33 7,14 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 935   Száma: 09.11.19/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő a Kisgáti lakótelepi utcák az 56-os hősökről 
elnevezéséről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 20,00 17,86 
Nem 15 60,00 53,57 
Tartózkodik 5 20,00 17,86 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
235/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az utcák elnevezéséről szóló 
előterjesztés kapcsán Pintér Lóránd képviselő által benyújtott módosító előterjesztést nem 
fogadja el.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 936   Száma: 09.11.19/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 



2010.01.08. 10:17:35        C:\temp\civil\2009-11-19.doc        38. oldal, összesen: 59 
 

Tárgya: A testület a Pintér Lóránd képviselő módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 26,08 21,43 
Nem 15 65,22 53,58 
Tartózkodik 2 8,70 7,14 
Szavazott 23 100.00 82,15 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 937   Száma: 09.11.19/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjának későbbiekben a képviselő-testület 
elé benyújtásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 938   Száma: 09.11.19/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a Toponári Részönkormányzat módosításának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 939   Száma: 09.11.19/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 72,00 64,29 
Nem 2 8,00 7,14 
Tartózkodik 5 20,00 17,86 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
236/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Utcaelnevezéseket Véleményező 

Testületet, hogy a következő utca elnevezés alkalmával a névcsokrosításnak megfelelően 
az „56-os forradalom és szabadságharc”-ban résztvevőkről nevezzenek el utcákat. 
 

Felelős :                               dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                    dr. Giber Vilmos elnök                                            
Határidő :                           értelem szerint 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 6942/13 hrsz 
alatti út elnevezését a következő Közgyűlésen tárgyalja meg. 

 
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző                                             
Határidő :                        2009. december 10. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 6942/3 hrsz 

alatti út a Piatsek bácsi utca elnevezést kapja. 

Felelős :                                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                    dr. Farkas Edit aljegyző                                                                        
Határidő :                         2009. december 15. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 6650/2 hrsz 
alatti út a  Martyn köz; a 6649, 6648/1, 6647/1, 6788/3, 6789/1  hrsz alatti útszakaszok pedig a 
Csalogány köz elnevezést kapják.  

 
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző                                                
Határidő :                       2009. december 15. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 18178/5 hrsz 
alatti út a Köszméte utca elnevezést kapja.  

 
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző                                                                         
Határidő :                       2009. december 15. 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 
      -    2287 hrsz alatti út a Töhötöm vezér utca;  

- 2381/115 és a 2288/10 hrsz alatti útszakaszok a Kós Károly utca;  
- 2381/137; 2381/93; 2381/73; 2381/13; 2381/36 hrsz alatti útszakaszok az Apáczai 

Csere János utca;  
- 2381/129; 2381/122; 2381/62; 2381/17; 2381/25 hrsz alatti útszakaszok a Reményik   

Sándor utca; 
- 2381/125 hrsz alatti út a Dsida Jenő utca; 
- 2381/79 hrsz alatti út a Wass Albert utca; 
- 2381/19 hrsz alatti út a Sütő András utca elnevezést kapja.   

                                                                  
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző           
Határidő :                       2009. december 15. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 13763/3 hrsz 
alatti út a Fejedelem utca elnevezést kapja. 
 
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő :                       2009. december 15. 
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-----15. Előterjesztés a Cukorgyár és a Városi Fürdő közötti biogázvezeték üzemeletetési 
szerződéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés lényege, hogy addig nem tudnak 
beruházni ameddig az üzemeltetési szerződés nincs megkötve a Cukorgyár és a kaposvári 
fürdőt összekötő biogáz üzemeltetésére.  
 

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak le.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 940   Száma: 09.11.19/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
237/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Cukorgyár és a Városi 
Fürdő közötti biogázvezeték üzemeltetésére, a MAGÁZ Kft-vel kötött szerződést jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  azonnal.  
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-----16. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 6. sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó 
parkoló-megváltásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 941   Száma: 09.11.19/16/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 11:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
238/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 
6. sz. alatti társasház tetőterében utólagos beépítéssel kialakítandó 5 db lakáshoz és a 
földszinten 1 db üzlet kialakításához  szükséges parkoló-megváltási megállapodást köt az 
építtetőkkel. Önkormányzat vállalja, hogy az Építéshatósági Iroda által kiadott hatósági 
bizonyítvány keltétől számított 1 éven belül az Ady E. u. Északi tömbjében a megfelelő  
számú (6 db) közparkolót kialakítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2009. november 30. (megállapodás aláírására) 
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-----17. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című projekthez benyújtott pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 942   Száma: 09.11.19/17/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
239/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című  
projekthez benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót.  
Az Arany János Tagóvoda teljes körű  akadálymentesítésének megvalósításához szükséges  
1.612.804 Ft önrészt a Közgyűlés a 3/2009. (III.03.) számú 2009. évi költségvetésről szóló 
rendelet 9. számú melléklet Felhalmozási kiadások terhére biztosítja.  
 
A Nemzetőr sori Bölcsőde teljes körű  akadálymentesítésének megvalósításához szükséges  
1.543.267 Ft önrészt a Közgyűlés a 2009. évi Céltartalék „Pályázati saját erő önkormányzati 
pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
törvény végrehajtásának kiadásaihoz elő irányzat terhére biztosítja.  
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Bajzik Imre igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:            azonnal 



2010.01.08. 10:17:35        C:\temp\civil\2009-11-19.doc        44. oldal, összesen: 59 
 

-----18. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 943   Száma: 09.11.19/18/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
240/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 
Közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: KSZ) módosítására vonatkozó előterjesztést 
és úgy határozott, hogy a Közbeszerzési szabályzat II.1.; II.2., V.1.; V.4. és V.5. pontjaiban a 
„Pályázati Igazgatóság” kifejezés helyett a „Műszaki és Pályázati Igazgatóság”, a III.1.B./b) 
pontban a „műszaki igazgató” kifejezés helyett a „műszaki és pályázati igazgató” kifejezés  
lép. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igaz gató 
Határidő: azonnal 
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-----19. Előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórházzal a korszerű sürgősségi ellátás 
érdekében történő együttműködésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés együttműködésük írásba 
foglalásáról szól és az érintett bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 944   Száma: 09.11.19/19/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
241/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposi Mór Oktató Kórházzal a 
korszerű sürgősségi ellátás érdekében történő együttműködésről szóló előterjesztést és 
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.     
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula  igaz gató 
Határidő:  2009. december 10. (a szerződés aláírására)                 
 
 
 
 
 
 
 



2010.01.08. 10:17:35        C:\temp\civil\2009-11-19.doc        46. oldal, összesen: 59 
 

-----20. Előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított bérlő-kiválasztási 
jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 

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

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy az informatikai együttműködés a Kaposi Mór 
Kórházzal azt jelenti-e, hogy ez az első lépése a városi ügyelet Kórházhoz való csatolásának? 
 
Szita Károly polgármester nemmel válaszolt a feltett kérdésre.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 945   Száma: 09.11.19/20/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
242/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposi Mór Oktató Kórház részére a 77/2009. 
(XI.10.) Népjóléti Bizottsági határozattal biztosított Kaposvár, Béke u. 73. 2./3. ajtószám 
alatti bérlakás bérlőkiválasztási jogára vonatkozó térítési díj megfizetésére 5 részletben 
részletfizetési lehetőséget biztosít. A részleteket minden év január 31-ig kell megfizetni. 

A térítési díj összege a minden év január 1. napján hatályos, a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet e) 
pontjában meghatározott, a 3 szobás lakásra vonatkozó összeg. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
-----21. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 946   Száma: 09.11.19/21/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
243/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Város Közbiztonságáért  
Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okirata III. pontjának az alapítvány 
céljára vonatkozó rész 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. A Kaposvári Rendőrkapitányság technikai ellátottságának fejlesztése, a rendőrök 
rekreációjának biztosítása.” 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2009. december 1. 
 
 

-----22. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzatok biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és  
elfogadásra javasolta az 500 roma rászoruló 1 millió forint összértékű támogatását.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 947   Száma: 09.11.19/22/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 24 100.00 85,72 
Nem szavazott 1   3,57 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
244/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a költségvetési pótelőirányzatok 
biztosításáról szóló előterjesztését és úgy határozott, hogy  
 

1.) Kling József „Fejedelem” című térplasztikájának felállítására 291 e Ft-ot, a Kócsag 
utcában hiányzó közvilágítás kiépítéséhez 781 e Ft-ot,  a Kossuth téri föld alatti WC 
födém vízszigetelésére 6.500 e Ft pótelőirányzatot biztosít a rendelkezésre álló 
előirányzatokon felül a hiány terhére. 
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Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
Határidő:             2009. december 10. 

 
2.) A Közgyűlés a rászoruló roma családok támogatására 1.000 e Ft pótelőirányzatot 

biztosít a költségvetési hiány terhére. A keretösszeg 500 karácsonyi ajándékcsomag 
összeállítására használható fel. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. december 10. 

 
 

-----23. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
dokumentumainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 948   Száma: 09.11.19/23/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96,00 85,72 
Nem 1 4,00 3,57 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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245/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális  

Társulás egységes szerkezetű Alapító Okiratában az alapítói jogkör gyakorlói elnevezést 
irányítói jogkör gyakorlói elnevezésre módosítja. Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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

 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri 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. november 30. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális  
Társulás létrehozásáról szóló 2005. július 12-én kelt Társulási Megállapodást az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és a Megállapodás  
egységes   szerkezetbe   foglalt   szövegét   az   előterjesztés  3.  számú  melléklete  szerinti  
tartalommal fogadja el. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató (közlés) 
Határidő:  2009. november 30. 
 
 

-----24. Előterjesztés a H1N1 influenza elleni védőoltás az intézményi körben dolgozó 
közalkalmazottak részére történő biztosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. Elmondta, 
hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az előterjesztést.  
 
 

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

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

 
#: 949   Száma: 09.11.19/24/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96,00 85,72 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 4,00 3,57 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
246/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy döntött, hogy a város intézményei 
alkalmazásában álló minden közalkalmazott részére ingyenesen biztosítja a H1N1 influenza 
vírus elleni Fluval P védőoltást, aki nem jogosult a központi térítésmentes védőoltásra.  
Az oltóanyag beszerzésére a jogosult igénylők számának megfelelően, de legfeljebb 689 ezer 
Ft-ot biztosít a költségvetési hiány terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. november 19.  
 
 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy kapjon nyilvánosságot: mindazon kaposvári 
személyek, akiknek az anyagi, jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a vakcina 
megvásárlását, forduljanak a Népjóléti Igazgatósághoz, mert a város megvásárolja számukra 
az oltóanyagot.  
 
 
 

-----25. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 950   Száma: 09.11.19/25/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
247/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1./ A Közgyűlés a 331/2008. (XII. 11.) önkormányzati határozat határidejét a Szellemi 
Honvédelem Alapítvány vonatkozásában 2009. december 31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. december 31. 
 
2./ A Közgyűlés a 123/2009. (VI.11.) önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2009. 
november 30-ra módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  2009. november 30. 
 
3./ A Közgyűlés a 161/2009. (VII.13.) önkormányzati határozat 2. és 3.  pontjának határidejét  
2009. december 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2009. december 31.        
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4./ A Közgyűlés a 187/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat 2. és 3. pontját az alábbiak 
szerint pontosítja 
 

1.) 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 
  Bátori Zsolt 
  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 
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 
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Bátori Zsolt. a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztály osztályvezetője 
dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
igazgatója” 

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

 
 
 
 

-----26. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

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

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

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

 
 

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

 
#: 951   Száma: 09.11.19/26/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
248/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2009. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
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-----27. Előterjesztés a 2009. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 952   Száma: 09.11.19/27/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 92,00 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 8,00 7,14 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
249/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2009. évi 
költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
 

-----28. Tájékoztató hatósági felügyeleti ellenőrzésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 953   Száma: 09.11.19/28/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
250/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott 
2009. évi hatósági felügyeleti ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----29. Előterjesztés az alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 954   Száma: 09.11.19/29/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100,00 89,29 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 25 100.00 89,29 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
251/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- a Teleki László Alapítvány részére 50.000 Ft 
- a Mozgásszervi Rehabilitációt Támogató Alapítvány részére                              20.000 Ft 

 
Juhász Tibor alpolgármester egyéni képviselői keretéből 

- AFS Magyarországi civil szervezet részére           30.000 Ft 
 
Dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi egyéni képviselői keretéből 

- a „Gyermekeinkért Alapítvány” részére           16.000 Ft 
 
Tálos Krisztián egyéni képviselői keretéből 

- „Gyermekvilág Alapítvány” részére            30.000 Ft 
- Békevár Alapítvány részére             20.000 Ft 

 
Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Támogatási 
Keretéből 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére                                                                 30.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. november 30. 
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-----Különálló interpelláció: 1----- 
 

 
Kovács József tanácsnok  „Töröcskén a Faluházhoz vezető meredek, éles kanyarban az út 
egyik oldalán beton védőkorlát helyezkedik el. A másik oldalon, amely még veszélyesebb, 
már évek óta kidő lt és szeretnénk pótolni.  
Sajnos, már a téli síkos, jeges időben csúszott le az útról a 2-3 m mély partoldalba autó, és itt 
közlekedik a tömegközlekedést lebonyolító busz is.  
A baleset és szerencsétlenség elkerülése érdekében szeretnénk mielőbb a hiányzó korlátot 
pótolni, amelyhez kérjük Főjegyző Úr segítségét.” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Tájékoztatjuk, hogy Töröcskén a Faluházhoz vezető 
meredek út védőkorlátjának hiányosságait 2009. december 15-ig kipótoltatjuk. 
A munka elkészültéig szíves türelmüket kérjük.” 
 
Kovács József tanácsnok az interpellációra adott választ elfogadta.  
 
Szita Károly polgármester felkérte Hoffmann-né Hetesi Noémit, hogy lássa el a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladatokat  Zsoldos Róbert képviselő ülés közbeni eltávozása miatt.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 955   Száma: 09.11.19/29/0/A/KT 
Ideje: 2009 november 19 12:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő 
megválasztásáról az alábbiak szerint döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100,00 82,15 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 23 100.00 82,15 
Nem szavazott 2   7,14 
Távol 3   10,71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
252/2009. (XI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselőt 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


