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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2009. december 10. 
 
 

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. 
Elmondta, hogy az UNICEF Magyar Bizottsága felkérésére megemlékeznek az ENSZ  
Gyermekjogi Egyezmény elfogadásának 20. évfordulójáról. Felkérte dr. Heintz Tamás 
tanácsnok urat néhány gondolat elmondására.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy az embereket születésüktől fogva megilletik az  
emberi jogok. Az UNICEF Magyar Bizottsága az évforduló alkalmával a kiosztott 
rongybabákkal emlékeztetti a döntéshozókat az emberi tisztesség és jogszabály által 
megkövetelt felelősségre. Jobbnak vélte, ha korábban kapják meg a felhívást, mert a 
költségvetési vita közben mindenki felidézhette volna magában az egyezmény lényegét, és 
nem kellett volna hadakozni a Kormánnyal, hogy adják vissza a gyermekeknek az iskolai 
menzát. Elmondta, hogy az UNICEF babákat nyugdíjasok, önkéntes fiatalok, fogyatékkal 
élők készítették. A hozzájuk kapcsolódó üzenet arra kéri a képviselőket, hogy a döntéseiknél 
tartsák szem előtt a gyermekek mindenek felett álló érdekeit. A kaposvári fiatalok mindig 
számíthattak az önkormányzatra a születésüktől kezdve, amit a városligeti Életfa is  
szimbolizál. Az önkormányzatnak számos önként vállalt feladata van, segítik a speciális  
diétára szorulókat, a tartósan beteg és fogyatékos betegeket, ösztöndíjat adnak a cigány és 
nem cigány tanulóknak, kollégiumi férőhelyet nyújtanak a rászorulóknak és támogatják az  
étkezésüket is, stb. A rongybabák készítői az emlékeztetésen túl szeretnének kézzel fogható 
segítséget nyújtani, minden rongybaba örökbe fogadható és az ezáltal befolyt pénzösszeg a 
hazai kistelepülési óvodák fejlesztő játékainak bővítését támogatja. Kérte, hogy közösen 
segítsenek mosolyt fakasztani a gyermekek arcára, fogadják örökbe a részükre küldött 
rongybabákat.  
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 2 db kiegészítő előterjesztést (Csiky 

Gergely Színház többletköltség finanszírozására és a Városi Fürdő gyermekmedencéjéhez  
pénzeszköz átcsoportosítása), 

• alapító okirat módosítás kiegészítést,  

• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 

• készfizető kezességvállalásról szóló előterjesztést,  

• TEKI támogatási cél módosításáról szóló előterjesztést.  

Elmondta, hogy az első szünetben a Pénzügyi és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság megtárgyalja a TEKI támogatásáról szóló módosítást, az alapító okirat módosítás 
kiegészítését, a készfizető kezességvállalásról szóló előterjesztést és Pintér Lóránd képviselő 
módosító javaslatait.  
 
Továbbá kérte, hogy vegyék le a napirendről  
• a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

15/1999.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításának szóló előterjesztést.  
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy közel 10 meghívott vendégük van, és a napirendeket  
szokásaiknak megfelelően vendégeik érkezésekor tárgyalják.  

 
Napirend előtti felszólalási kérelem: 

Pintér Lóránd képviselő: „H1N1” címmel 

Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő asszony,  

 Dér Tamás képviselő.  

Elmondta, hogy két interpelláció és kérdés is lesz.  

 
Pintér Lóránd képviselő ügyrendi javaslatában kérte, hogy a térítési díj ellenében igénybe 
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzatról szóló 
előterjesztést vegyék le a napirendről, mert az előterjesztés ellentétes az országos tisztifőorvos 
által kihirdetett rendelkezésekkel, ami a jelenlegi pandémiás helyzetre vonatkozik.  
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint ez nem igaz.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 962   Száma: 09.12.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztés napirendről való levételének elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 12.00 10.71 
Nem 19 76.00 67.87 
Tartózkodik 3 12.00 10.71 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 963   Száma: 09.12.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
256/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  

a.) felvette napirendjére 
• a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 2 db kiegészítő előterjesztést 

(Csiky Gergely Színház többletköltség finanszírozására és a Városi Fürdő  
gyermekmedencéjéhez pénzeszköz átcsoportosítás), 

• alapító okirat módosítás kiegészítést, 
• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 
• készfizető kezességvállalásról szóló előterjesztést, 
•  TEKI támogatási cél módosításáról szóló előterjesztést. 

 
b.)  napirendjéről levette 
• a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget  

biztosított Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő, dr.  Heintz Tamás tanácsnok és Dér 
Tamás tanácsnok  számára. 

 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepcióról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

4. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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6. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék-ártalmatlanítás 2010. évi díjairól, valamint a vízterhelési díjról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és  
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  

9. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
11. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 

módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
12. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános  

szabályairól szóló, többször módosított 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

13. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
14. Előterjesztés az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés  

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

16. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról és új igények alapján a 
szabályozási terv módosításának koncepciójáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól,  
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított – 
34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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18. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 
29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

19. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
20. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2009. évi felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások 
térítési díjáról szóló szabályzat módoításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
22. Előterjesztés a 2010/2011-es tanévben indítandó óvodai csoportok, általános és 

középiskolai osztályok számáról, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés alapító okiratok módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 19-21. sz. alatti ingatlanok beépítési 
határidejének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés Pécsen információs pont működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 5. sz. alatt lévő toldaléképület, valamint az  
épület alatti földterület megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy utcában lévő  298/3 hrsz-ú közterület ingatlan egy 
részének értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés a szennyvíziszap-tárolók rekultivációjára és új szennyvíziszap-tárolók 
építésére vonatkozó kötelezettségvállalásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő helyiség elidegenítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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31. Előterjesztés a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 
térítésmentes átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a kaposvári 02267/2 hrsz-ú vízmű terület térítésmentes átvételéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés a KBE Energiatermelő Kft.-vel való szerződéskötésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2010. évi működési előleg 
kérelmeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Előterjesztés a Kaposváron megrendezésre kerülő 2010., 2011. évi Látványtánc 
Európa Bajnokságokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Előterjesztés „Medve a gyermekkel” c. térdísz elhelyezéséről Kaposváron 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

38. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek széndioxid-kibocsátás  
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatására beérkezett, feldolgozott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40. Előterjesztés a Közgyűlés 2010. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
41. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

42. Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

43. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

44. Előterjesztés a címzetes főjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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45. Tájékoztató az adószakértők bevonásával lefolytatott iparűzési adóvizsgálatok 
eredményéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

47. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

48. Előterjesztés készfizető kezességvállalásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

49. Előterjesztés TEKI támogatási cél módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

50. Előterjesztés a 2010. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

51. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. szociális város-rehabilitációs projektek 
előkészítésre szóló megbízásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

52. Interpelláció 
 
53. Képviselői kérdés 

 
54. Szóbeli előterjesztés a helyi védelem alá helyezett épületekről 

 
 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 

 
1. Előterjesztés kérelem ügyében 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítések ügyében (2 db) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés az „Év Sportolója”, az „Év Diáksportolója”, valamint az „Év 
Utánpótláskorú Sportolója” díj odaítéléséről 

 Előterjesztő: Csutor Ferenc tanácsnok 
 

4. Előterjesztés a kitüntetési javaslatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő napirend előtti felszólalásában a válság miatti új 
modell megteremtéséről szólt, ezáltal lehetőség nyílt az önkormányzati választási kampányra, 
amibe a civileket is bevonták. Ez nem illeszkedik a törvényes rendbe és pénzbe kerül, vagyis 
közpénzből támogatják dr. Heintz Tamás Fideszes képviselő rádiós kampányát és a 
beleegyezésük nélkül a pedagógusok nevét óriásplakátra nyomtatják. A Szocialista Párt 
elutasítja a lehetőségekkel való visszaélést, azt szeretnék, ha az önkormányzati választásokig 
nem volna a város ügye országos kampánytéma. Együttműködést és ésszerű vitát szeretnének 
a város előtt álló reális lehetőségek megvalósításában, a munkahelyek megőrzésében, az  
oktatás eredményesebbé tételében, a fejlesztéspolitika racionálisabb vitele, valamint a 
demokratikus értékrend erősítése érdekében. Nem lehet a többségre hivatkozva kisajátítani és  
egyszínűvé tenni Kaposvár sokszínű életét, ezt várják tőlük a nyugalomra és  egyetértésre 
vágyó emberek.   
 
Pintér Lóránd képviselő a H1N1 vírus egyik áldozatának édesapját idézte, a fájdalmát és 
kételyeit. A mai hírek is arról szólnak, hogy az orvosok, ápolók jó része nem oltatta be magát. 
Megkérdezte a Fideszes képviselő-társai véleményét a felolvasott cikk tartalmáról.  
 
Dér Tamás képviselő az elfogadott Parlamenti költségvetésről beszélt, ami az országra és a 
benne élő emberekre nincs tekintettel. Az MSZP-s országgyűlési képviselők megszavazták 
azt a költségvetést, ami Kaposvártól 700 millió forintot vett el. Annak ellenére, hogy a 
kaposváriak 87 %-a kérte őket, hogy ne támogassák a megszorításokra épülő  
törvényjavaslatot, ami 70 %-kal csökkentette a gáz- és távhő szolgáltatás támogatását, elvette 
4 iskola teljes évi költségvetését Kaposvártól, megszüntette a települések út- és járda felújítás  
lehetőségeit, csökkentette a gyest, elvette egy havi nyugdíjat a kaposvári idősektől, ezáltal 
szociális segélyre kényszerítik az embereket. A szocialista képviselő-társaihoz fordulva 
elmondta, hogy a 700 milliós megszorítás támogatásánál nem a kaposvári embereket nézték 
és az eddigi kaposvári elért értékeket, ami miatt 3 héten belül minden kaposvári lakos a saját 
bőrén fogja érezni a megszorításokat. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Együd Művelődési Központ minden 
képviselőnek karácsony alkalmából ajándékozott egy bögrét.  
 
 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kiegészítő anyagokat is vegyék figyelembe a 
napirend tárgyaláskor. Az érintett bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják az  
előterjesztést. Az előterjesztés az ez évi események levezetését tartalmazza, figyelembe véve 
az elmúlt hónapokban hozott önkormányzati döntéseket, amit beépítettek a pótigényekkel 
együtt a költségvetésbe.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, mi volt az oka, hogy a Pensió Kft. által vállalt 70 
millió forintos fejlesztésből 22 millió forint nem valósult meg és mire fordítódik ez az összeg? 
Fennmarad-e a Monitoring Bizottságok működése az étkezések ellenőrzésekor? Lát-e esélyt 
az előterjesztő a két kiemelt sportegyesület számára biztosított kölcsön visszafizetésére? Mi 
indokolja és mennyibe kerül a panel pályázati rendszerben dolgozó 4 fő tovább 
foglalkoztatása? A Csiky Gergely Színház pótigény kérelmére kiutalandó pénzösszeg 
folyósításánál mit tartanak váratlan helyzetnek? Mi indokolja az összeg kiutalását és miért  
nem az önkormányzat végezteti el a színészlakások felújítását?  
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy igaz-e, hogy a szeptemberi költségvetési 
rendeletmódosítás a Dési Huber közi lakók tiltakozására javasolta a 30 bérlakás  
megépítésének törlését? Hogyan áll a „Szemünk fénye” program megvalósítása? Hány 
intézményben valósult meg a világítás korszerűsítés és a fűtés rendszerek korszerűsítése ? Mi 
az oka a 20 millió forintos önkormányzati beléptető rendszer leszerelésének és mi történik a 
leszerelt berendezéssel?  
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, hogy meg lehet-e becsülni, felmérni a tényleges év végi 
működési költségvetési egyenleget? Tudomása szerint a színészlakások az átalakítás után a 
Vagyonkezelő Zrt.-hez kerültek azzal, hogy a bérlő  kijelölés jogát a Színház igaz gatója kapja 
meg. Az előterjesztés megoldást javasolt a Színház raktárépületre, ami által az önkormányzat 
35 millió + ÁFA bevételhez jut. Alanya lehet-e a Kft. ennek a pénznek, mert ha nem akkor a 
pótigényt nem ilyen indokkal kellene idehozni. Átgondolták-e az előterjesztők a Színház 
következő évi finanszírozását, mert a mostani döntés kihatással lesz a 2011-es művészeti 
támogatási pályázatra? 
 
Szita Károly polgármester felkérte a főjegyző urat a Pensió Kft-vel kapcsolatos kérdés 
megválaszolására.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy Közgyűlés döntött arról, hogy a 
fejlesztési kötelméből részben kiengedték a Kft-t, 70 millió forint értékre csökkentve az  
elvégzendő fejlesztési volument. A Kft. benyújtotta a fejlesztésekkel való elszámolását,  
viszont az önkormányzat nem fogadta el valamennyi teljesítést, egy része nem igazolt 
teljesítésnek minősült. A Kft. ezután felajánlotta, hogy a hiányzó összeget az elfogadott 
fejlesztések és a vállalt kötelezettség közti különbözetet amennyiben kérik, befizetik az  
önkormányzat számlájára, ezt meg is tették. Ezt a közel 20 millió forintot a jövő évi 
legfontosabbnak vélt beruházásra, a mérőhelyek kialakítására fogják fordítják. Elmondta, 
hogy fokozottabb ellenőrzést vezettek be az új szerződéskötést követően, mert a Monitoring 
Bizottságok mellett külön szakcéget is felkértek, így havi rendszerességgel végzik az 
ellenőrzést megbízási díj ellenében.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy bízik a sportegyesületek visszafizetésben és 
remélte, hogy eljut az ország oda, hogy a sportegyesületeknek nem mindig az önkormányzat 
lesz a legjelentősebb támogatója. Kérték, hogy biztosítsák számukra a kölcsön későbbi 
visszafizetési lehetőségét. A panelfelújításra ebben az évben egyetlen egy pályázó nyújtotta 
be a pályázatát, mivel olyan pályázati kiírásra került sor, amit végrehajthatatlannak tartott, de 
a pályázó időben elkezdte a munkát, ezért sikerült befejeznie. A 4 kollégáról elmondta, hogy 
1 gazdasági ügyintéző és 3 fő a Műszaki és Pályázati Igazgatóságon dolgoznak, már régen 
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nem a panelfelújításokon, mivel már ez nem létezik. A Műszaki és Pályázati Igazgatóságon 
kaptak munkalehetőséget, mivel sok beruházást végeznek és az Igazgató úr el tudta látni őket  
munkával. Ugyanez igaz a Gazdasági Igazgatóságon lévő kollégára is. Azért javasolta a 
szerződésük meghosszabbítását, mert van munka és nem akarja munkanélkülivé tenni őket. A 
színészlakásokról elmondta, hogy több mint 500 fő volt az alkalmazottak száma a Színháznál, 
olyanoknak is fizettek, akik meg sem jelentek Kaposváron. A Színháznál egy olyan 
strukturális átrendeződés történt, ahol az igazgató úr vállalta a színészlakások jelentős  
számban való visszaadását, aminek a felújítását pedig az önkormányzat vállalja fel. Az eddig 
visszaadott színészlakásokat önkormányzati bérlakásként fogják kiutalni, viszont kérték a 
Színház saját költségvetéséből való felújítását. Elmondta, hogy a Dési Huber közbeni lakók 
személyesen keresték meg őt a problémájukkal, nem tiltakoztak a bérlakás építés ellen. A 
bérlakások esetében a cselekvési terv átgondolását javasolta a költségvetés csökkenése miatt. 
Nem mondtak le az önkormányzati bérlakás építésről, talán a jövőben az állami támogatással 
és a Széchenyi tervvel  kiegészítve folytatni tudják az elkezdett munkát. A „Szemünk fénye” 
program előkészítés alatt áll, viszont több pályáztatás és szerződéskötés, eredményhirdetés is 
folyik, amely az intézményeknél a világításnál és a fűtésnél az energia-megtakarítást 
szolgálja. A beléptető-rendszert nem szűntették meg, csak a csöveket szereltették le, mert az 
egyik bejárat megszűntetésével a megnövekedett beérkező forgalmat egy kapu nem képes 
ellátni. Az év végi működési hiányt jelenleg 200 millió forintra becsülik. Az Áfát pedig a 
Színház felújításra, a 11 millió forintot lámpavásárlásra és a sorompó biztonságos 
megvalósítására fogják felhasználni. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Paksi Lajos képviselő véleménye szerint a háromnegyed éves költségvetési beszámoló a 
város legfontosabb pontjairól szóló értékelést jelenti, a szociálpolitika, az oktatás kérdése, a 
fejlesztéspolitika, a költségvetést érintő munkavállalók viszonya a városhoz, amit többnek 
vélt, mint a számok egyensúlyi vizsgálata, áttekintése. Egyetértett az előterjesztés szöveges  
részénél, hogy a költségvetési intézmények, az önkormányzat felelős gazdálkodást folytatott 
szigorú feltételekkel, amit a teljesítés arányszámai és  a költségvetési egyensúly is mutat. A 
költségvetés feltárja a sporttámogatások ügyét is, ami már évek óta szerepel a 
költségvetésben. Az egyik határozati javaslat arról szól, hogy a kamatmentes kölcsön 
visszafizetése az éves finanszírozásba lett beszámítva, amit nem tudnak betartani. 65 millió 
forint értékű kamatmentes kölcsön kintlévőséggel és azok kamataival, 7-8 millió forint  
veszteséggel számolhat az önkormányzat. Javasolta a Színház felújítására szánt jövő évi 
támogatás megítélését.  
  
Kováts Imre képviselő: a 2010-ig felépítendő bérlakásépítésnél a Közgyűlés döntött arról, 
hogy saját forrásból erre 1,5 milliárd forintot fog költeni. Több mint 5 milliárd forintos  
kötvénykibocsátáskor a Közgyűlés arról határozott, hogy a 130 lakás építését tartó program 
megvalósításra kerül, az elmúlt évben jó néhány fizetett és nem fizetett hirdetés adta tudtára a 
kaposvári rászorulóknak, hogy az egyedülálló lakásépítési programban otthonra lel mindenki. 
2009. évi tervekben a Kinizsi ltp és a Dési Huber közi lakásépítés szerepelt, ami a mai napig 
nem valósult meg. A Fecskeház, amely 30 ezer Ft megtakarítással fiatalok számára teremt és 
ad átmeneti lakhatási lehetőséget, megépítésre került. Nagy a valószínűsége, hogy ebben a 
ciklusban a szociálisan rászorulók számára egyetlen bérlakás sem fog épülni Kaposváron. 
Kérte, hogy gondolják végig a feladatukat, és teremtsék meg a következő évben a kért  
bérlakások megépítésének lehetőségét.  
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Jurmann Béla tanácsnok nem értette, hogy a Pensió Kft. által befizetett közel 22 millió 
forintot miért a közüzemi mérőórák kiépítésére fordítják, amikor a szerződéskötés előírt 
feladatként tartalmazta a szolgáltató általi közüzemi mérőórák kiépítését. Remélte, 
amennyiben két cég is  foglalkozik a közétkezés ellenőrzésével, a korábban előfordult  
problémák nem jelennek meg. Megkérdezte, hogy a határozati javaslatot miért a 
panelpályázatokon folyó munkával indokolták, amikor a 4 fő nem is azon dolgozik? Mi 
történt a Kormány által júniusban meghozott 54 panelpályázat elindításával? Hány támogatási 
szerződés lett megkötve a lakóépületek közösségeivel? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a 20 millió forint felhasználására a következő évben fog 
sor kerülni, amit mérőhelyek kialakítására fognak fordítani,  függetlenül attól, hogy a pályázati 
kiírás is tartalmaz hasonló elemeket. 22 millió forint szabadon felhasználható pénzösszeggel 
rendelkeznek, viszont nem mindegyik konyhájukat a Pensió Kft. üzemelteti, de bővebben a 
következő évi költségvetésnél tesznek erre javaslatot.  
 
Szita Károly polgármester Paksi tanácsnok úrnak elmondta, hogy megállapodást kötöttek a 
sportegyesületekkel a pénzvisszafizetésről. A bérlakások építésének a szükségességét a 
fogadóóráin és más fórumain is érzi. A cselekvési terv áttekintése, az 5 %-os ÁFA növekedés, 
a csökkentett uniós támogatások eredményezhetik a tervezett beruházás elhalasztását, viszont 
reményei szerint egy új Kormánynál a pénzügyeket át tudják csoportosítani egyik helyről a 
másikra. Most kivárják a 4 hónapot, hogy később több információval rendelkezzenek és  
racionálisabb döntést tudjanak hozni, akár feladat elhagyás ügyében is.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 964   Száma: 09.12.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 70.37 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 8 29.63 28.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 965   Száma: 09.12.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 70.37 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 8 29.63 28.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
257/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
1.) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló ok 

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2010. április 30. 

 
3.) A céltartalék terhére a 2009. évi várható teljesítés alapján jóváhagyott intézményi 

támogatások a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges felhasználás alapján 
tételesen kerüljenek elszámolásra. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2010. április 30. 
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4.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 50.000 e Ft kölcsön 
visszafizetési határidejét 2010. december 31-re módosítja.  

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2010. december 31. 
 
5.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére jóváhagyott 15.000 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2010. december 31-re módosítja.  
 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2010. december 31. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a diáksport tevékenység 

támogatására a Széchenyi István Kereskedelmi SZKI a részére biztosított 67 e Ft 
önkormányzati támogatást az intézménynél működő Széchenyi István Diák Sport 
Egyesület részére a felek között létrejött Támogatási szerződés aláírását követően átadja. 
A Támogatási szerződésben rögzíteni kell a felhasználás célját, az elszámolási határidőt és  
nemteljesítés esetére a visszafizetési kötelezettséget. 
 

      Felelős:              Szita Károly          polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György     igazgató 

                           Tóth Imre               igazgató 
      Határidő:            2009. december 31. 
 
7.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a panelpályázatok és a kiemelt projektek kapcsán 

jelentkező többletfeladatok elvégzésére 3 műszaki és 1 pénzügyi ügyintézői határozott 
idejű álláshely betöltésének 2010. december 31.-ig tartó meghosszabbítását engedélyezi.  

 
      Felelős:              dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik: dr. Nadrai Norbert    igazgató 
                                Molnár György        igazgató 
      Határidő:           2010. december 31. 
 
8.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 

nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 3.662 e Ft összeget a 
céltartalékban elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa terhére 
átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2009. január 01-jei egyenlege arányában történjen meg. 

 
      Felelős:                 Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:     Molnár György igazgató 
      Határidő:               2009. december 31. 
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9.) A Közgyűlés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére előre nem 
tervezett rendkívüli kiadásaik finanszírozására 20.000 e Ft többlettámogatást biztosít.  
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
Határidő:              2009. december 20. 

 
10.) A Közgyűlés a költségvetési rendeletmódosítás 4.c/1. sz. mellékletében a Város i 

Fürdő által kezdeményezett átcsoportosítás összegét a következők szerint módosítja.  A 
dologi kiadások összege 3.712 e Ft-tal csökken, a felújítási kiadások összege 2.431 e Ft-
tal, a felhalmozási kiadások összege 1.281 e Ft-tal nő. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2009. december 20. 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 966   Száma: 09.12.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 66.67 64.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 9 33.33 32.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 80/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 
3/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----2. Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepcióról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester „Részben már érintettük a Parlamenti döntést, Parlamenti 
többség által 2010-re az önkormányzatoknak, illetve a településeken élőknek szánt lehetséges  
utat, részben sajtóban, nyilvánosság előtt többször foglalkoztunk már ezzel. Az elmúlt 20 év 
legveszélyesebb költségvetése ez. Vannak itt néhányan olyanok, akik 20 éve csinálják - hadd 
nevezzük már szakmának azt, amit csinálunk -, itt a képviselő-testületi padsorokban is, és ha a 
politikai mezt levetkőzzük mindkét oldalról, ők is, én is, akkor ezt igazolni fogják, amit most  
mondtam. Az elmúlt 20 esztendő legveszélyesebb költségvetése. Az már nem kérdés 
számomra, hölgyeim és uraim, hogy az új Kormánynak ezt a költségvetést vissza kell vonnia. 
Ez nem kérdés számomra. Vissza kell vonnia, mert tarthatatlan és mert lehetetlen helyzetbe 
hozza az embereket. Amúgy meg elhibázott is. Az elhibázott gazdasági és költségvetési 
politikája miatt az árat mindnyájunkkal megfizettetik. De ez különösen súlyosan érinti az  
önkormányzatokat és az önkormányzati intézményeket is.  
Az önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatásainál nézzék meg, 2009-et  
írunk, alacsonyabb mint 2002-ben volt. Nem tudom figyeltek-e? A Kormány 2009-ben a 
központi kapcsolatokból kevesebb pénzt ad az önkormányzatoknak, mint 7 esztendővel 
ezelőtt, közben pedig telenyomta őket feladatokkal. Ezért mondom, hogy az elmúlt 20 
esztendő legveszélyesebb költségvetése. És ezt az elvonást semmilyen szigorú gazdálkodással 
nem lehet végrehajtani. Már nem tudok sokkal többet kérni az intézményektől, akik 
fegyelmezetten gazdálkodnak, ahogy Paksi Lajos tanácsnok is mondja. Ezt már lehetetlen 
kigazdálkodni, ami itt van. És a 2010-es költségvetés arra sem alkalmas, hogy a törvényben 
meghatározott feladatokat az önkormányzatok végrehajtsák. A kisfalutól nagyvárosig igaz ez. 
Kaposvártól közel 700 millió forintot vettek el, sajnos múlt időbe kell mondanom. Általános  
tiltakozást váltott ki a Kormány tervezete. Általános tiltakozást pedagógusok, szociális  
ágazatban dolgozók, tűzoltók és itt Kaposváron pedig a város lakói is arra kérték a parlamenti 
képviselőket, hogy mondjanak nemet. A tiltakozás süket fülekre talált. A Kormány által 
beterjesztett és a kormányzati többség által elfogadott költségvetés megalázó, embertelen és  
cinikus.  
Megalázó mindenkire nézve, segélyre kényszeríti az amúgy dolgozni vágyó embereket, 
megszünteti a hazai fejlesztési forrásokat, csökkenti az uniós fejlesztések önerő alapját, ez 
nálunk több mint 100 millió forintos bevételkiesést jelent. A szakszervezeti vezetők figyelmét  
is szeretném felhívni arra, hogy a saját maguk Kormánya milyen helyzetbe hozza a 
dolgozóikat. Ez a költségvetés embertelen is. Mert a legkiszolgáltatottabbakat sújtja, az 
időseket, a gyerekeket és a betegeket. Kaposváron 4 iskola teljes költségvetését elveszik és ez  
mind január elsejétől. Paksi tanácsnok úr  gyakorló pedagógus és igazgató, hogy kezdik 
állandóan a következő tanévet? Úgyhogy tudják, hogy a következő év szeptemberig mi lesz a 
finanszírozás. Úgy alakítják ki a csoportokat, úgy indítják be a napköziket, úgy állítják össze 
az egész struktúrájukat. Az elmúlt 20 évben mindig ez volt. Elkezdtük a tanévet, mert tudtuk, 
hogy a költségvetés finanszírozása a következő tanév elejéig, szeptemberig milyen lesz. És 
most mit mond a Kormány? Meggondoltam magam, január elsejétől elveszem a pénzt. 
Elkezdtünk egy tanévet és január elsejétől megnyírbálja az iskoláknak a költségvetési 
támogatását. Hát milyen országban élünk? 
2002-ben még 70-75 %-ban finanszírozta az állami normatíva egy iskola költségvetését. Ma 
már 50 % alatt vagyunk. Csökken a bejáró gyermekek általi támogatás, megszűnik a diáksport 
támogatása és még sorolhatnám, hogy mennyi központi támogatás normatívát vettek el 
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tőlünk. Csökken a Liget Otthon támogatása, megszűnik a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás. Kötelező önkormányzati feladatként létrehozták tavaly, normatívát adtak 
hozzá, megcsinálták a települések, most pedig úgy oldották meg a problémát, hogy kivesszük 
a kötelező feladatokból, hogy ne kelljen rá pénzt adni.  Idős embereknél, akinél ez nyugodt 
éjszakákat jelentett ez eddig. És most már csak a gazdagok kiváltsága lehet a művészeti 
oktatás. Idáig is eljutottunk. És kevesebb pénzt kapnak a legkisebbek, a bölcsödék is. Akkor, 
amikor mi lenne a normális viselkedés, mi a szándék, hogy minél előbb vissza tudjon menni a 
szülő dolgozni, mert azt szeretné, tudja hova tenni a gyerekét. Erre vannak a bölcsödék. 
Legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntöttünk úgy, hogy zárolt bölcsödei férőhelyek közül – 
ha jól emlékszem – négyet kinyitunk annak érdekében, hogy minél kényelmesebb helyzetbe 
hozzuk a kaposvári kismamákat. Most azzal szembesülünk, hogy jóval kevesebb pénzt 
fogunk kapni a bölcsödék működtetésére és fenntartására, mint az elmúlt esztendőben.  
És cinikus is ez a költségvetés. Mert figyelmen kívül hagyja az emberek hétköznapjait, ami 
most már az esetek jelentős részében nyomorúságos. Nagyobb önállóságról beszél, kedves  
képviselő-társaim, csökkentettük az önkormányzati feladatokat, mondja a Kormány. Ezzel 
magyarázza a magyarázhatatlant. Persze, csökkentették az önkormányzati feladatot, elvették 
tőlünk az iparűzési adót. Ezzel valóban csökkentették tőlünk a feladatot, január elsejétől nem 
mi szedjük be az iparűzési adót. Csak kérdés, hogy megkapjuk-e időben, amit nem mi 
szedünk be? Ez nagy kérdés számomra. Kérdés az, hogy engedik-e érvényesíteni azokat a 
kedvezményeket, amiket 2009-ben meg tudtunk tenni a kicsiknél és a nagyoknál is. Kérdés, 
hogy meddig parkoltatja saját számláján a pénzt? Kérdés az, hogy milyen mértékben 
befolyásolja a likviditásunkat? Valóban csökkentette az önkormányzati feladatokat, elvette 
tőlünk az iparűzési adót. Ebben az élen járt. Ez az egyetlen egy eszköz, amivel segíteni 
tudunk a vállalkozásokon.  
Hogyan tovább? Túl fogjuk élni és vannak olyan célok, amiből nem fogunk engedni. Nem 
fogunk engedni a kaposvári modellből. Folytatni fogjuk és be fogjuk fejezni az elkezdett 
beruházásainkat, mert az emberek számára ez jelenti a munkát, ami számunkra fontos. A 2,5 
millió forint adóalappal nem rendelkező vállalkozásoknál el fogjuk engedni 2010-ben is az 
iparűzési adót, 70 millió bevételkiesést jelent ez nekünk. A nagyoknak továbbra is meg fogjuk 
adni az adó-átütemezés lehetőségét, ez is a kaposvári modell része. Foglalkoztatási alapot 
továbbra is működtetni fogjuk, mert fontosnak tartjuk. És a közmunka programot is, mert  
segély helyett a munka lehetőségét kívánjuk biztosítani. Befejezzük a Keleti Ipari Park 
kialakítását, viszont kevesebbet fogunk költeni az intézmény-felújításra és az út- és a 
járdafelújításokra. Hogy csak néhányat említsek meg az ilyen elvonások mellett.  
Itt a költségvetési koncepcióban levő előterjesztésben láthatják azokat a számokat, 
amelyekből dolgozunk és láthatják azt is, hogy a költségvetési hiány kérdésben óriás i 
feladatunk lesz akkor, amikor 2010. februárjában behozzuk önöknek az éves költségvetést. Az 
önkormányzatok sora fogadja el Magyarországon, a szocialista vezetőségű  önkormányzatok 
sora azt a közgyűlési határozatot, hogy azzal, amit tettek ma a településekkel és a 
településeken élőkkel, hogy a kötelező feladatokat nem tudják végrehajtani, az a Kormány 
bűne, mert ilyen költségvetést fogadott el. Figyelmükbe szeretném ajánlani, ezért mondtam 
azt, hogy az elmúlt 20 esztendő legveszélyesebb költségvetése, ami itt van előttünk, de ebből 
kell főznünk, túl kell élnünk, és a kitűzött céljainkból pedig nem szabad engednünk és nem is  
fogunk. Mert ez a költségvetés, amit a Parlament elfogadott ez rövid életű lesz, mert 
tarthatatlan és az új Kormánynak egészen biztosan újat kell készítenie. Nekünk pedig viszont 
most ebből kell kiindulni és ilyen kondíciókkal kell megalapozni a 2010. év végéig, hogy mit  
költünk, mire költünk és milyen bevételünk lesz. Úgy, hogy közben az a struktúra és amivel a 
legnagyobb vesztese a költségvetésnek az oktatás, az a struktúra, az ne okozzon hátrányt a 
gyermekeinek.” 
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-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy milyennek értékeli a pártok együttműködését, 
összefogását? Eljutott-e a polgármester úrhoz a Népjóléti Bizottság azon javaslata, hogy a 
Közgyűlés vizsgálja felül a bérlakás építési program átütemezésre vonatkozó korábbi 
döntését? Miért nem szerepel a „Kaposvár jövőre is épül” koncepció fejezetében a kiemelten 
fontos fejlesztések közé sorolt Kaposvár Turisztikai fejlesztése, megvalósítása? Miért csak a 
kötelezettségek között szerepel ez a fejlesztési projekt? Miért nem szerepel a koncepcióban a 
1,5 milliárdos önrész, amit a Színháznak szánnak, ha ezt a fejlesztést 2010. nyarán el akarnák 
kezdeni?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy minden évben 
kétszer áttekintik a 4 éves várospolitikai program teljesítését, ahol a jegyző úr kérésére a 
hiányzó feladatokat is bevezették. Vagyis nagyrésze megvalósul a 4 évvel ezelőtti tervekből, a 
nehéz körülmények mellett is. Elmondta, hogy az emberekkel dolgozik együtt, nem a 
pártokkal, nála Kaposvár szeretete számít és hogy dolgozzanak érte. Persze vannak negatív 
tapasztalatai is, amelyeket megbocsáthatatlannak tart, vagyis kaposvári mandátummal 
rendelkezők hátat fordítanak az itt élő  embereknek. Elmondta, hogy azért a kötelezettség 
vállalásoknál szerepel a Turisztikai modell,  mert 3 elemből kettőt tart fontosnak, a Desedát és  
a Rippl-Rónai villát, de ezekre jelenleg nincs jogi lehetőség. Remélte, hogy a megnyert 
pályázatok belső átcsoportosításával lehetőségük lesz a racionális feladatok végrehajtására. 
Amennyiben olyan döntés születik, hogy támogatják a Csiky Gergely Színház felújítását, 
akkor rendkívüli Közgyűlést hív össze és behozza a 1,5 milliárd forintról szóló vállalást.  
Egész addig, ameddig nincs központi támogatási lehetőség, fölöslegesnek véli.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő szerint a költségvetési koncepcióban egy újfajta számítási 
módszertan van, ami szerint egyben került kimutatásra a város teljes kötelezettségvállalása, 
ami 31 850 360 ezer forint. 2009. január elsején 66 827 fő élt a városban, az egy főre jutó 
adósságállomány 476 609 forint volt, a tavalyi állapothoz képest, 28 320 forinttal több. 2011. 
évben ehhez a közel 32 milliárd forinthoz jön hozzá a 1,5 milliárd forint, amire a város  
kötelezettséget vállalt önrészként, támogatásként. 2010-ben a nagyberuházások kifutása után 
felhasználásra kerül az összes beruházási hitel és kötvény és 2011-től a város a ténylegesen 
működésre fordítható összeggel fog rendelkezni, ekkor a városnak már nem lesz lehetősége 
hitelfelvételre. Jelenleg 15,5 milliárd forint a város működési költsége, 2010-ben az  
adósságszolgálatra 500 millió forintot kell kigazdálkodni, 2014-ben 1,8 milliárdot. A 
felhalmozási pénzekkel már nem rendelkezik a város, a költségvetés vonatkozásában 
számolni kell azzal, hogy az elkövetkezendő években a működési költségek terhére kell 
finanszírozni az adósságszolgálatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 967   Száma: 09.12.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő számára további 2 perc biztosításáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 57.70 53.57 
Nem 7 26.92 25.00 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
258/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztés tárgyalása során Pintér Lóránd képviselő számára további 2 
perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a következő önkormányzatra, testületre elképesztő 
adósságállomány, stagnáló iparűzési adóbevétel fog várni,  miután érdemi adóbevételi 
gazdaságfejlesztési program nem indul, alacsony hatékonysággal működő oktatási rendszer 
lesz, turizmusfejlesztési és a kulturális koncepció nem várható. Ezen kívül nagy terhet jelent 
az újonnan megindult intézmények működési költsége is. Egyértelmű, hogy az  
elkövetkezendő 4 év arról szól, hogy az „adóssághegyet” hogyan lehet kezelni és minden 
figyelmet ez fogja magára vonni.  
 
Svajda József képviselő elmondta, hogy a munkavállalókkal a legnagyobb áldozatokat 
hozták meg a város érdekéért, ahol lehetett, bevezették a 4 illetve 6 órás munkanapot. 
Tárgyalásaik során több 100 millió forint pályázati pénzt szereztek a munkahelyek 
megőrzésére és jelenleg is olyan kollektív alkukat kötnek, amelynél kikötik a 
munkaidőkeretet, mert e nélkül nem lenne folyamatos a működés.  
 
Paksi Lajos képviselő egyetértett abban, hogy a 2010-es költségvetés nehéz körülményeket 
teremt az országban, ennek jeleit látják, hallják. A városnak figyelembe kell venni és a 
koncepcióját ennek mentén felépíteni. Amennyiben a következő Kormány változtat az ország 
költségvetésén, akkor a város is változtatni fog. A város testületének mindig több évre előre 
kell gondolnia, de a költségvetési koncepció a következő évre irányul. Megvalósíthatónak 
vélte a költségvetési koncepciót, de a számokban eltérést lát, mert a valós működés i 
egyenleget plusz 200 millióra tippeli a 2009-es évre, amire alapozza a 2010-es költségvetési 
év megvalósíthatóságát. A bevételi oldalt véleménye szerint alul tervezték minimum 500 
millió forinttal. A gondokat a kötelezettség vállalások növekedésében látta, ami a 2011-es  
évben  860 millió forint kamatterhet jelent.  
  
dr. Csató László tanácsnok a koncepciót higgadt, átgondolt irányelvnek vélte Kaposvár 
következő pénzügyi évének tervezéséhez. A kormányzati pénzelvonások ellenére Kaposvár 
önkormányzata a fejlesztés, az építés, a minőségi előrelépés mellett halad. A város a 
fejlesztések terén sem változtat, ezzel munkahelyeket teremt, turisztikai vonzerőt növel, 
életminőséget javít az itt élők számára. A koncepció a takarékosság elvét is érvényesíti, 
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érvényt kell szerezni annak, hogy a működési hiány az ez évit ne haladja meg, tekintettel arra, 
hogy az önerős bevételi források csak korlátozottan lesznek növelhetők, a kormányzati 
normatíva csökkentések nem lesznek pótolhatók. A működési hiány szinten tartásához egyet 
kell érteni a koncepció elvével, hogy a központi elvonásokat tovább kell hárítani az érintett 
intézményekre, feladataikra, ami feszültségekkel fog járni. A jövő évi költségvetési 
koncepciót átgondolt, megszorító és a kormányzati megszorításokra reagáló, legkisebb 
veszteséggel kezelni akaró, összességében optimista szemléletű tervezetnek tartja és 
elfogadásra javasolja.  
 
Kováts Imre képviselő biztosnak tartotta, hogy a költségvetési rendelet tervezetben már 
elfogadhatóbb mértékű lesz a működési hiány. 2006. évben a költségvetési koncepció 
beterjesztésénél a működési hiány 1,6 milliárd forint, a 2007. évben a 640 millió forintos  
működési hiány volt. 2003. novemberi polgármesteri nyilatkozatot idézett, hogy 100 milliárd 
forintból kevesebből gazdálkodnak a települési önkormányzatok és azt mondta, hogy csak 
azért is fejlődni fog a város. Bizonytalanságot vélt a határozati javaslatban, mert a korábbi 
évektől eltérően elnagyoltabban fogalmazta meg a teendőket. Bizonytalan, mert nem kapott 
választ a tervezett fejlesztésekhez hiányzó 2 milliárdot milyen forrásból teremtik elő. Nem 
tudják, hogy a kötelezettségvállalások között szereplő Turisztikai fejlesztések 
megvalósításához a további 1,6 milliárd forintot honnét teremtik elő, továbbá a Színház  
felújításához szükséges 1,5 milliárdos önrészt. Egyetértett Paksi Lajos minden szavával. A 
költségvetés megszavazását attól teszi függővé, hogy az évek óta sorban álló kaposvári kap-e 
garanciát arra, hogy a polgármester úr által ígért bérlakások megépülnek-e a jövő év végére.  
 
Jurmann Béla tanácsnok tett néhány pontosítást, a 4. számú mellékletnél a működési célú 
támogatás fejezetben a 2009-es módosított előirányzatoknál 455 431 ezer forint lenne a 
436 554 ezer forint helyett. Az 5. számú mellékletben az átvett pénzeszközöknél a III. résznél 
a támogatás értékű bevételek a módosított előirányzata a felhalmozási céloknál 1 020 307 ezer 
forint helyett 1 398 540 ezer forint. Visszajelzést kért az illetékesektől, a módosítások miatt. 
Az Agóra, a Nostra és a Komplex Turisztikai Fejlesztések átárazását szükségesnek vélte, mert  
a jelenlegi költségvetésében 2007. évi árakon szerepelnek. A beruházásokat 2010-ben 
tervezik a elkezdeni, és a költségek növekedésével tisztába kellene lenniük, hogy legyen arra 
lehetőség, hogy az új számok ismeretében mérlegelhetik a megvalósíthatóságaikat.  
Véleménye szerint az önként vállalt feladatok az előterjesztő részéről egyfajta politikai 
döntést igényelnek, ami ezáltal vitákat képezhet a későbbiekben.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok a „botrányosan alacsonyan működő oktatási rendszer” 
elhangzása miatt kért szót és visszautasította a kaposvári pedagógusok nevében. A pedagógus  
társadalmon az elmúlt 7 évben kísérleteztek, minden évben az elvonások hatására 
rácionizáltak, átszerveztek, összevontak és az egész oktatási rendszert kitették egy óriási 
bizonytalanságnak, de Kaposváron a pedagógusok állták ezt a kihívást és országos szinten is 
az oktatási rendszer igenis megállta a helyét a külső szakértők véleménye szerint is. 
Elmondta, hogy 320 millió forintot vontak el az elmúlt időszakban az oktatási rendszerből.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok javaslattal élt, amelyben kiegészítené az eredeti határozati 
javaslatot azzal, hogy a Kormány elhibázott gazdasági és költségvetési politikája különösen 
súlyosan érinti az önkormányzatokat és intézményeiket. Az önkormányzatok által a 
polgáraiknak nyújtott szolgáltatások színvonala és mennyisége súlyosan romolhat és  
csökkenhet és ez nem az önkormányzatok, hanem a Kormány és az MSZP-SZDSZ-es 
parlamenti többség felelőssége. A 2010-es központi költségvetés nem alkalmas az 
önkormányzatok törvények által meghatározott feladatai ellátására és finanszírozására.  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy a módosító javaslatot szavazásra fel fogja tenni. 
A költségvetési koncepciónál mindig magasabb a költségvetési hiány mértéke, mint amit 
behoznak majd a költségvetésnél,  mert az elkövetkezendő két hónapban megpróbálják szintre 
hozni, amit egyre nehezebb feladatnak tartott. A többéves folyamatos elvonások miatt az 
önkormányzati feladatok teljesítését már kezelhetetlennek és eredménytelennek vélte. Nem 
tudott kötelezettséget vállalni a Turisztikai projektre, a Nostrára és a bérlakásokra és az  
elindított beruházásokra sem. Szeretne egy átrendezést tenni az uniós forrásokra. A 2007-es  
árakra elmondta, hogy mindig a pályázat eredményétől függően teszik lehetővé a 
pénzösszeget, jelenleg nem tudják biztosra kiszámolni, megemelkedett az ÁFA, csökkentek a 
támogatások. Bízott abban, hogy kezelni tudják a költségvetési hiányt és az önkormányzati 
hitelállományt még 2011-ben is. Elmondta, hogy a Magyar Fejlesztési Bankkal megnézette 
Kaposvár hitelképességét, így a hiányzó beruházások esetében az MFB infrastruktúra 
hitelcsomagjához tudnak nyúlni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 968   Száma: 09.12.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 09:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Heintz Tamás tanácsnok módosító határozati javaslat 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 73.08 67.86 
Nem 3 11.54 10.71 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 969   Száma: 09.12.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 09:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 69.23 64.29 
Nem 1 3.85 3.57 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
259/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete az előterjesztésben megfogalmazott 
alapelvek, célkitűzések figyelembevételével kerüljön kidolgozásra. 

 
Felelős:            Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:          2010. január 25.  

 
2.) A Kormány elhibázott gazdasági és költségvetési politikája különösen súlyosan érinti 

az önkormányzatokat és intézményeiket. 
Az önkormányzatok által a polgáraiknak nyújtott szolgáltatások színvonala és  
mennyisége súlyosan romolhat és csökkenhet. Ez nem az önkormányzatok, hanem a 
Kormány és az MSZP-SZDSZ-es parlamenti többség felelőssége. 
A 2010. évi központi költségvetés nem alkalmas az önkormányzatok törvények által 
meghozott feladatai ellátására és finanszírozására. 
 
Felelős:            Szita Károly polgármester 
Határidő:          azonnal    

 
 
 

-----3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérletének módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, Komáromi 
Attilát, a Vagyonkezelő Zrt. igazgatóját.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés 
4,7 %-os mértékű lakbéremelésre tesz javaslatot annak ellenére, hogy a szigorú 
költségelemzésen alakuló számítások nagyobb mértékű béremelést javasolnának. Az 
elviselhető terhek növekedése mellett a cég részére 6,4 millió forintot biztosít az 
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önkormányzat. A Nyugdíjas Ház esetében önkormányzati kompenzálás keretében 800 ezer 
forint mértékű támogatást fizetnek. A bérlő-kiválasztási jog vásárlásának az összegét az  
infláció szerint növelik. Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletmódosítás lehetőséget kínál a 
nehéz élethelyzetbe kerülő, lakásukat vesztett kaposváriak számára önkormányzati 
bérlakáshoz való jutáshoz. Elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták az előterjesztést.  
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő véleménye szerint nincs érdemi különbség a 4,7 %-os lakbéremelés  
és az általánosan alkalmazott 4,1 %-os emelés között. De az önkormányzati emelés számára a 
figyelmetlenséget és szolidalításnak a hiányát keltette. Az önkormányzatnál az infláció feletti 
emelésénél a nehéz helyzetben élő családokra nincsenek tekintettel. Akit korábban arra 
kényszeríttetek, hogy több száz ezer forintot költsön az önkormányzati bérlakásra. A 
rendeletmódosításról elmondta, hogy a munkájukat elveszítő családok a hiteleiket sem tudják 
fizetni, ezáltal elveszítik a lakásaikat is. Az árverezés során az önkormányzat élhetne 
elővásárlási jogával és a megvásárolt lakást bérbe adhatná a lakóknak, de nem ezt teszik. Az 
önkormányzat úgy segít a lakókon, hogy felveszik a lakást igénylők listájára és mondván 
ezzel hosszabb távon megoldjuk a lakhatási problémákat.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző azt javasolta, hogy a kaposváriak a saját közpénzükből 
legyenek szolidálisak és az amúgy rossz helyzetben lévő, önkormányzati lakásban élők 
számára adjanak hozzájárulást ahhoz, hogy ne kelljen magasabb lakbért fizetni. A hátrányos 
helyzetbe kerülők száma nem jelentős, eddig két jelentkező volt, a többiek pedig több éven 
keresztül nem tudták eladni a lakásukat, és jelentkeztek, hogy az önkormányzat vegye meg. 
Nem banki problémájuk volt, illetve a banki problémát nem az önkormányzat okozta. A 
nagyhátralékok kezelési programjával Kaposvár általában megelőzte az ilyen problémákat, 
1993. óta működik ez a program és ebbő l adódóan Kaposváron kevesebb az ilyen jellegű  
probléma. Egy család jelentkezett, a lakásából kikerült és a jelenlegi rendeletük szerint 
önkormányzati lakáshoz nem volt juttatható, ezt a korlátot bontják most le. A 4,7 %-ot a 4 %-
kal ne mérjék össze, mert a lakbér mindenütt 4,7 %-kal emelkedik, a külön szolgáltatások díja 
emelkedik 4,0 %-kal a Kecelhegyen.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 970   Száma: 09.12.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 3 11.11 10.71 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 81/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló – többször módosított -, 49/1993.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 971   Száma: 09.12.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 85.19 82.15 
Nem 3 11.11 10.71 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
260/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbérének módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a lakásalap-
elszámolásban a lakás- és nem lakásbérlemények kezelési költségének kiegészítésére - a 
befizetendő és visszaigényelhető ÁFA figyelembevételével – a lakbérrel nem fedezett 6.403 
eFt összeget, illetve a Szociális Gondozási Központ részére a Nyugdíjasház különszolgáltatási 
díjjal nem fedezett 848 eFt költségét a 2010. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. február 28. 
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-----4. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 

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

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, Puskás Béla 
igazgatót a Temetkezési Kft.-től.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 4,1 %-os az 
átlagos díjnövekedés, amit a bizottságok is támogattak. Temetkezési Kft. tartotta azt az 
ígéretét, hogy nem emelik az inflációt meghaladó mértékben a szolgáltatási díjaikat, vagyis  
4,5 % alatt maradnak. A kaposváriak részére sírhely megváltásra kedvezményt biztosítottak, 
amit továbbra is a díjemelések mértékével arányosan növeltek.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 972   Száma: 09.12.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 82/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló – többször módosított - 
20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 
Előterjesztő. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, Kereszturi 
János igaz gatót a Kapos Kéményseprő Kft.-től.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a kéményseprés díját 5 %-kal emelték, 
mert évek óta alacsony áron biztosítják jó minőségben a szolgáltatásaikat. Az érintett 
bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 973   Száma: 09.12.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 85.19 82.14 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 14.81 14.29 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 83/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló – többször módosított - 1/1997.(I.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----6. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, Csapó József 
igazgatót a Tömegközlekedési Zrt.-től. Elmondta, hogy az előterjesztéssel együtt Pintér 
Lóránd képviselő módosító indítványát tárgyalják.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a díjmegállapítás környezetét 
befolyásolta az utasforgalom, az állami támogatások csökkenése és az önkormányzati 
támogatás iránti szükséglet növekedése. Meghatározott nagyságrendű növekedés feletti 
díjnövekedés további utasforgalom csökkenést eredményez. Figyelembe vették a veszteség 
minimalizálását és az utazó közönség teherbíró képességét is, ezért átlag 7,5 %-os díjemelést  
javasoltak. Pintér Lóránd képviselő  javasolta a 4,1 %-os díjemelést, amely következtében 
további 14 331 ezer forinttal nőne az önkormányzati tehervállalás mértéke. Az önkormányzat 
így is több mint 180 millió forintot és 80 millió forint fejlesztési támogatást ad a cég részére. 
Kérte a képviselő-testületet az eredeti előterjesztés egy szigorú kontroll melletti támogatására.   
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő a 4,1 %-os díjnövekedést javasolta, mivel a költségvetési rendelet  
módosításakor a KAVÍZ által visszafizetendő tagi kölcsön (40 millió Ft) 2010. évi  
visszafizetése fedezetet nyújtana az alacsonyabb értékű díjcsökkentés esetében a 
különbözetre. Kérte a Közgyűlés tagjait, hogy a tanuló és nyugdíjas bérlettel utazók 
érdekében támogassák az általuk benyújtott módosító indítványt, az alacsonyabb mértékű 
díjemelést.  
 
Csizi László képviselő kihangsúlyozta, hogy nem támogatja a 7,5 %-os díjemelést, mert 
magasabb az inflációnál és magasabb a nyugdíjasok és a tanulók bérletére szánt díjemelés. Az 
autóbusz közlekedés támogatását kézzel foghatónak vélte, viszont javasolta a szolgáltató 
üzemanyag költség megtakarítását, például a hosszú ideig járatott motorok leállításával.  Így 
az önkormányzatnak kevesebb pénzösszeggel kellene támogatnia. 
   
Tóth István tanácsnok az SZDSZ-es képviselőtársainak elmondta, hogy amennyiben nem 
szavazták volna meg a közösségi közlekedési elvonást (43 milliárd forint), akkor ma nem 
tárgyalnának ilyen áremelésről.  
 
Pintér Lóránd képviselő a leállított autóbusz energia megtakarításáról elmondta, hogy az 
autóbusz rendelkezik egy „stop and go” rendszerrel, ami környezetbarát üzemeltetési módot 
és további energia-megtakarítást is lehetővé tesz.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy más megyei jogú 
nagyvárosok is közpénzből segítik a közösségi közlekedés költségeit. És ott is van egy pont, 
ahol már nem lehet a díjat emelni, mert csökken az utas szám, viszont felhívta figyelmet, 
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hogy a Volán 10-15 %-os emelést tervez a távolsági buszjáratok esetében. A tanuló és  
nyugdíjas bérletről elmondta, amennyiben nem emelnek ekkora mértékben, akkor még 
nagyobb veszteséget szenvednek és így még nagyobb összeggel kellene a céget támogatni. Az 
üzemanyag felhasználás megtakarításra a buszok beszerzésekor is kellően figyeltek.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 974   Száma: 09.12.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 29.63 28.57 
Nem 16 59.26 57.15 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 975   Száma: 09.12.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 66.67 64.28 
Nem 4 14.81 14.29 
Tartózkodik 5 18.52 17.86 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 84/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valmint 
az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló – 
többször módosított - 7/1991.(IV.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 976   Száma: 09.12.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 77.78 75.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 6 22.22 21.43 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
261/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt 
részére 2010. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése 
mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 188.000 eFt önkormányzati működési 
támogatást és 82.776 eFt fejlesztési támogatást biztosít.  

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. január 1-től folyamatosan  
 
 
 
-----7. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 

hulladék-ártalmatlanítás 2010. évi díjairól, valamint a vízterhelési díjakról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, Ift Miklós 
igazgatót a KAVÍZ Kft.-től. 

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a víz- és a 
csatornadíjak, sem a lakossági, sem a közületi nem változik 2010-ben. A vidéki beszállítási 
költségeknél a tényleges költséghez igazodva 5 %-os növelést javasolt, a folyékony hulladék 
ártalmatlanítási díjnál 4,65 %-ot, és valamivel 0,1 % -al magasabb lenne a munkaidőn túli díj.  
Talajterhelési díjat azoknak a lakosoknak kell fizetni, akik ráköthetnének a 
csatornarendszerre, viszont eddig még nem tették meg. A bizottságok támogatták és  
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elfogadásra javasolták az előterjesztést. Elmondta, hogy a kaposfüredi bűzhatás probléma 
megoldása miatt jövő hét hétfőre egyeztetést hívtak össze a környező vidéki rendszert 
működtető Somogyvíz Kft. vezetőivel.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy mit takar és miért kell módosítani a víz- és a 
csatorna díj rendeletet februárban?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy nem a díjakat módosítanák, hanem a 
rendszer működésével kapcsolatos problémák megoldására fog javaslatot tenni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Heintz Tamás tanácsnok megköszönte jegyző úrnak a kaposfüredi problémára való 
gyors reagálást a lakók nevében. Segítséget kért a Somogy és térsége szennyvíz ügyében, 
mert a Somogyvíz Kft. nem megfelelően kezeli és ezáltal a hozzájuk érkezett víz minősége 
többször meghaladta az egészségügyi határértéket. Az önkormányzat így jelenleg is  
tehetetlen, nincs megoldás arra, hogy a céget megfelelő ártalmatlanításra rákényszerítsék.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy amennyiben nem oldják meg a problémát  
Somogyjád, Mernye felöl, akkor nem veszik át a szennyvizet.  
 
Csizi László képviselő véleménye, hogy örülni lehet annak, hogy egyes árakat nem emelnek, 
ezáltal az ivóvíz esetében az infláció feletti emelést kompenzálja a 0 %-os emelés. Arra 
számít, hogy az igazi árakat és az adókedvezményeket jövő év decemberében fogják 
megtudni.  
 
Jurmann Béla tanácsnok a késve fizetéssel kapcsolatban felszámított késedelmi kamatról 
elmondta egy eseten bemutatva, hogy a cég hogyan áll a 4 alkalommal 42 nappal korábbi 
fizetés és az 1 alkalommal 4 napot késve fizető számlatulajdonossal szemben. A 4 napos 
csúszásra kiszámláztak 3 Ft késedelmi pótlékot. Véleménye szerint figyelemmel kellene lenni 
arra, hogy a 4 napos késedelem nem minden esetben indokolja a cégnek a törvény adta 
lehetőségeit. 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy az előterjesztés szerint a korábban üzemeltett Kft.  
8,7 %-os díj emelésre lett volna jogosult, ennek ellenére figyelve az emberek és a vállalkozók 
nehéz helyzetét, nem emelnek díjat. Nem értett ezzel egyet, mert torz szemléletet és  
magatartást eredményez, ha egy szolgáltatásért nem kell fizetni. Nem tartotta korrekt 
dolognak hivatkozni a 8,7 %-os díjemelésre, mert a Kaposvári Vízmű Kft. egészen más  
költségviszonyok között működött, mint ahogy a KAVÍZ működik. A hatékonyság 
növelésével fogja az elmaradt díjemelést kigazdálkodni a Kft, ez hangzott el a bizottsági 
ülésen. Amennyiben valaki számol és átnézi az elmúlt évi kalkulációkat, akkor könnyen 
rájöhet, hogyan fogja kigazdálkodni a Kft. az elmaradt díjemelést. A KAVÍZ 
költségkalkulációját figyelembe véve a 4,1 %-os díjemelés 58 millió forint árbevételt  
jelentene. Azt gondolta, hogy 2010-ben legalább ennyivel fizet kevesebb használati díjat a 
KAVÍZ Kft., ez a fedezete az elmaradt díjemelésnek, ennyivel kevesebbet költenek a 
vízközműveik karbantartására, fejlesztésére.  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző hangsúlyozta, hogy a korábbi koncessziós szerződésben 
lévő képletet alapul véve 8,7 %-os emelés lett volna a célszerű. A váltás a saját gazdasági 
társaság keretében való működtetés megalapozásával átgondolt volt, hisz az árképzés a 
tényleges költségek figyelembe vételével történik minden évben, egy tisztességes nyereséget  
hagyva a cégnek. Nem hagyhatják, hogy a saját vállalatukat, a jó minőségű szolgáltatásukat 
kockára tegyék. A hátralékos befizetések utáni késedelmi kamat felszámolását támogatta.  A 
rászorulók az önkormányzatot megkeresve segítséget kapnak, viszont nem támogatta azt, 
hogy a rendszeresen fizető emberekkel fizettetik meg a nem fizetők adósságaikat.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 977   Száma: 09.12.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 85/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz 
díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és –kezelés díjának megállapításáról szóló – többször módosított - 
26/1994.(VI.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 978   Száma: 09.12.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
262/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az ivóvíz, illetve a 
szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 2010. évi 
díjairól, valamint a vízterhelési díjról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft által 2010. évben a 
víziközművek használata után fizetendő díj mértékét nettó 384.420 eFt összegben 
határozza meg és felhatalmazza a Polgármestert a KAVÍZ Kft-vel kötött üzemeltetési 
szerződés ezen határozatnak megfelelő módosításának aláírására. 
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
Határidő:        2009. december 31. 
 

2. A Közgyűlés a Somogyjád és térségéből, valamint Simonfa-Zselicszentpál 
községekből a kaposvári szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz fogadási díját  
2010. január 01-től 170 Ft/m3 + ÁFA összegben határozza meg. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:     2009. november 30. értesítésre 

 
3. A Közgyűlés Taszárról, valamint a mernyei térségből a kaposvári szennyvíztisztító 

telepre érkező szennyvíz fogadási díját 2010. január 01-től 105 Ft/m3 + ÁFA 
összegben határozza meg. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:     2009. november 30. értesítésre 

 
4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft a 

csatornaszolgáltatást igénybe vevő  fogyasztókra (lakossági és közületi), valamint a 
szennyvízátadási pontokon a más településekről érkező szennyvíz bebocsátókra is a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdésében 
meghatározott díjfizetési kötelezettség mértéke tényleges módosulásának megfelelően 
2010. január 1-től az alábbi díjtételeket áthárítsa: 
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a lakossági és a közületi I. kategóriában nettó 7 Ft/m3-t,  
közületi II. kategóriában nettó 9 Ft/m3-t,  
közületi III. kategóriában nettó 16 Ft/m3-t. 

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

 
 
 
 

-----8. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 

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

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy 4,7 %-os emelésre tettek javaslatot és a 
bizottságok támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 979   Száma: 09.12.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 86/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállításáró 
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló – többször módosított - 5/1998.(II.10.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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-----9. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, Micsinai 
Richárd Pétert, a Városgazdálkodási Zrt.-től.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a szemétdíj nem változik 2010-ben 
Kaposváron, és kiegészítették a rendeletüket azzal, hogy az időszakosan több hulladék 
keletkezésénél 300 Ft-os zsák megvásárlása lehetővé teszi a több hulladék elvitelét. Pintér 
Lóránd képviselő úr javaslata az üzemi és általános költségek 15 %-os csökkentésének 
előírására vonatkozik, így az itt képződő megtakarítás a lakossági díjtételek csökkentését 
szolgálja, jelen esetben 4,4 %-os díjcsökkenést jelentene és a szolgáltatónál jelentkező 
költségcsökkenés 13 millió forint körüli lenne. Ez esetben a kollégái megalapozottnak vélték 
a cég költségkalkulációját, így kérte a bizottságok által is támogatott eredeti rendelet  
elfogadását. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy milyen módon ellenőrzik a szemétdíj támogatás  
kérelmezők, nyugdíjasok jövedelmi viszonyait, meg tudják-e állapítani, ha nyugdíj mellett 
dolgoznak, de nem kapnak erről igazolást?  
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy mi az oka annak a tévedésnek, hogy 2007. 
novemberében megjelent cikk szerint 25 ezer körüli háztartás fele kap kedvezményt, vagy 
teljes mentességet, és ebből a 25 ezer háztartásból 6 ezer háztartás részesül valamilyen 
mértékű kedvezményben, ami 96 millió forint? 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy először minden két hétben és most 
havonta kér tájékoztatást a kedvezményezettekről. Az előterjesztés készítése időpontjában 
6091 fő volt, azóta jelentősen megnőtt a számuk, akik részére havonta több mint 8 millió 
forintot fizetnek ki támogatás címén. A rendeletben pontosan meghatározták, milyen 
igazolásokat illetve igazolás hiányában nyilatkozatokat kell a kérelmezőknek benyújtani, ezek 
alapján döntenek a kollégák a támogatásokról. Nincs arra mód, hogy több száz lakásnál 
helyszíni szemléket tartsanak. Feltételezik, hogy a kaposváriak komolyan veszik és tudják, 
hogy büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak. A 6 ezer családról elmondta, hogy az 
ellátó rendszerükbe bent vannak, így vannak róluk környezettanulmányi információik.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés mint a tulajdonos képviselője tagi 
határozattal rendelje el az üzemi általános és a vállalati általános költségek 15 %-os  
csökkentését, ami 35 %-os részarányt tesz ki. A vállalatok 18-22 %-os költséghányaddal 
működnek, így a 35 %-os költséghányad piaci körülmények között gyakorlatilag 
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működésképtelenné tenné a céget. A 15 %-os megtakarítást a szolgáltató fordítsa közvetlenül 
a lakossági díjcsökkentésre. Elmondta, hogy a képviselők információja hiányos a vállalatok 
költéstételei ügyében.  
 
Csizi László képviselő megfelelőnek tartja a szolgáltatást, de előfordulhat, hogy a nyugdíj 
mellett dolgoznak, nem csatolják be a keresetigazolásukat, viszont a Hivatal az APEH-től 
bekérhetné az információt. Nem ért egyet a társasházaknál a m2 alapon kiszámolt díjakkal, 
mert ezt a rendelet nem tartalmazza, csak az előterjesztés szöveges része. A támogatásról 
elmondta, hogy az önkormányzat csak azért fizet ki 8 millió forintot, mert sokan akár a 30 %-
os támogatás mellett is csak 300 forintot kapnak.  
 
Tóth István tanácsnok elmondta, hogy a KVG Zrt.-nél az összköltséget kellene alapul venni, 
mert zavart keltene, hanem a szakmai részét kell nézni.  
 
Kováts Imre képviselő örült annak, hogy a cég hatékonysági indokok miatt nem emelt árat.  
Felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztések legvégén található a bizottsági jegyzőkönyv, 
amely azt tartalmazza, hogy a jogszabályok értelmében a közszolgáltatási díjat legalább egy 
éves díjfizetési időszakra kell megállapítani, ezért a szemétdíj módosítására, emelésére 
legkorábban 2010. április egytől kerülhetne sor. Elmondta, hogy a főjegyző úr már intézkedett 
annak érdekében, hogy a szolgáltató 2010. január 31. napjáig benyújtsa a díjemelésre 
vonatkozó kérelmét. Elmondta, hogy 11 év alatt a lakáskérdésekben, lakhatási kérdésekben 
javaslatai,  hozzászólásai voltak a pénzösszegek racionálisabb felhasználhatóságáról.  Remélte, 
hogy a szociálisan rászorultsági rendszer további finomítása folytatódik.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 2010. január elsejétől 2010. december 31-ig nem 
fog változni a szemétdíj.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy ha megalapozott kérelem lett 
volna beadva, akkor javasolta volna a díjemelést 2010. április 1-vel. Pintér Lóránd képviselő 
javaslatára elmondta, hogy maradjanak a realitásoknál és a csökkentést nem támogatja. A 
kollegáit kéri, hogy minden díj megállapítás esetében vizsgálják meg a költségelemeket, 
amennyiben megalapozott, akkor a következő alkalommal javaslattal fognak élni. Csizi 
képviselőnek elmondta, hogy a csak 8 millió forint évente több mint 100 millió forintot ad 
szemét díj támogatás címén a 6 ezer háztartásnak. Amennyiben szusszanásnyi idejük lesz, 
akkor a rendszerben nem lévő embereket le fogják ellenőrizni. Felhívta a figyelmet, hogy 
büntetőeljárást is indítottak hamis adatközlésért. A cégekkel kapcsolatos információ hiányról 
elmondta, hogy megegyeztek abban, hogy minden cégtől egyforma adatokat kérnek, így 
minden információt biztosítani tudnak a képviselő-testület számára.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 980   Száma: 09.12.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 3 11.11 10.71 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 87/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló – 
többször módosított - 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 981   Száma: 09.12.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 29.63 28.57 
Nem 16 59.26 57.15 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 982   Száma: 09.12.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 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 23 88.46 82.15 
Nem 3 11.54 10.71 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

-----10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeletetéséről szóló 25/1999.(X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 4,5 %-os  
javaslatukat a bizottságok támogatták. Javaslatot tesznek, hogy az évközi lakcímváltozás 
esetében a jogosultak kedvezőbb díjon cserélhessék ki az engedélyüket.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 983   Száma: 09.12.10/10/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 88/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló – többször módosított – 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 
 
 

-----11. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző javasolta az 5 %-os áremelést, és elmondta, hogy az 
építési engedélyre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésére tesznek javaslatot, mert 
azt magasabb szintű jogszabály tartalmazza.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat fel kívánja-e oldani a 
hirdetőtáblák és a hirdető-berendezések elhelyezése vonatkozásában a magántulajdon 
diszkriminációját?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy ki a felelős a hirdetőtáblák műszaki 
állapotáért?  
 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a magántulajdonban lévő területeken a 
táblák elhelyezését nem generálva tiltják. A megfogalmazott tiltás célja az, hogy ne legyen 
táblaerdő, illetve Kaposvár városképi szempontból elfogadható legyen. A táblák műszaki 
állapotért a rendszergazda felelős, természetesen megkövetelik a táblák megfelelő állapotban 
tartását. Amennyiben nem megfelelő állapotú, balesetveszélyes táblát látnak, kérte, hogy a 
Hivatal felé tegyék meg bejelentésüket.  
 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő szerint a városképi szempontokat akkor is lehet érvényesíteni, ha a 
tulajdonformák között nincs diszkriminatív elhatárolás, vagyis a magán és a köztulajdonban 
lévő területeken a hirdető-berendezések felállítása semlegesen valósul meg, ami a fennálló 
politikai és gazdasági alapelvekkel ellentétes.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 984   Száma: 09.12.10/11/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 80.00 71.43 
Nem 1 4.00 3.57 
Tartózkodik 4 16.00 14.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 87/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló  
többször módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----12. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló, többször módosított 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 

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

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a novemberi Közgyűlésen elhangzott, hogy azért 
nem tárgyalják a díjmegállapításokat, mert a költségvetési törvénytervezet sok 
bizonytalanságot tartalmaz, amik azóta sem derültek ki. Sok előterjesztést tárgyalhattak volna, 
mivel novemberi dátummal íródtak. A hirdető-berendezésekről szóló előterjesztés október 21-
i dátum található és az augusztusi inflációs adatokkal. Az elfogadott költségvetés szerint a 
2009. évi infláció mértéke 4,2 %, a 2010 évi infláció 3,9 %, amiket egyik előterjesztésben 
sem talált. Az előterjesztésekben a várható éves infláció vagy a következő évi tervezett 
inflációval számoltak, viszont mára a következő évi tervezett infláció figyelembe vételének 
módszere vált közgazdaságilag elfogadottan jellemzővé a díjak és az adók megállapításánál. 
A hirdető-berendezések és a közterületi díjak megállapításánál eddig nem alkalmazott és 
közgazdaságilag vitatható módszerrel találkozott. Javasolta az egységes szakmai alapokra 
helyezést az adó és a díjak megállapításának módszerénél. 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző hangsúlyozta, hogy múlt hónapban elmondták, hogy az 
áremelésről szóló előterjesztések elkészültek kettő kivételével, és ahol nem láttak módosításra 
indokot, ott nem változtattak az eredeti előterjesztésen. Nem írták át a dátumot, mert nem 
változott a tartalom. Nem várospolitikai szempontok motiválják az önkormányzatot a hatósági 
ármegállapításban, hanem érték szempontok, a költségtényezők, a bevételi funkció, elvárás a 
költségvetés részéről, ez alapján tettek javaslatot a díjakra.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 985   Száma: 09.12.10/12/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 80.00 71.43 
Nem 1 4.00 3.57 
Tartózkodik 4 16.00 14.29 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 90/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló,  többször módosított 7/2000.(II.29.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 

-----13. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztés 4 %-os emelésre tesz 
javaslatot, részletesen bemutatja az adott szakmai területre vonatkozó várható inflációs  
adatokat, amely nem vethető össze az általános inflációs várakozásokkal. A nyersanyag 
emelés a rezsi költségek emelését is jelenti egyben, ami az önkormányzatnak 21,4 millió 
önkormányzati támogatás növekedést tesz lehetővé.  Az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták az előterjesztést.  
 

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

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

 



2010.01.08. 10:17:47        C:\temp\civi l\2009-12-10.doc        41. oldal, összesen: 123 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 986   Száma: 09.12.10/13/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 91/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló  többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 
 

-----14. Előterjesztés az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005.(II.28.) 

önkormányzati rendelet 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 
 

#: 987   Száma: 09.12.10/14/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 11:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 80/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 
3/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 

-----15. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az előterjesztésben 3 helyi rendelet módosítására tett 
javaslatot lakossági adóterhek szinten tartása miatt, és elmondta, hogy a kommunális adó nem 
emelkedik 2010. évben. Az idegenforgalmi adó esetében 4,18 %, a telekadónál 4 %, 
építményadónál 4,25 %-os emelést támogatott. Pintér Lóránd módosító javaslata az iparűzési 
adó esetében 0,015 %-os csökkentést javasolt, ez a költségvetésnek 169,5 millió forintos 
kiesést eredményezne. Javasolta továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön határozat formájában 
arról, hogy 2011. évben dolgozzanak ki egy javaslatot a helyi iparűzési adó további 
csökkentésére. Bizottsági szakban a Érdekegyeztető Fórum Munkáltatói és Munkavállalói 
Oldala a kommunális adó 3 %-os növelésére tett javaslatot. Elmondta, hogy az eredeti 
előterjesztést javasolja elfogadásra.  
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy mi az oka annak a gigantikus tévedésnek, hogy 
adómentességet biztosítottak a vállalkozók részére, ami több mint 4 ezer adóalanyt érintett, és 
csak 525 adóalany kapott mentességet?  
  
Szita Károly polgármester a főjegyző urat kérdezte meg, hogy miért számolnak 4200 
adóalannyal?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az előterjesztésben az érintetti kört írták le, hogy hány 
főnek volt 2,5 millió forintnál kisebb az adóalapja, azt hogy mentességet ki kap, az attól függ 
hányan kérnek és hányan felelnek meg a feltételeknek.  
 
Szita Károly polgármester a 2007-ben és 2008-ban a kigyűjtött listák alapján 4200-an 
voltak, akik 2,5 millió forint alatti adóalappal rendelkeztek. A kérelmeket azok nyújtották be, 
akik biztosak voltak benne, hogy ez alatt a szint alatt tudnak maradni. Most, amikor ki fog 
derülni, hogy az összeg alá vagy fölément, akkor tömegesen várják a benyújtott kérelmeket.  
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Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy nem automatikusan kapják, kérni kell a 
kedvezményt? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy kérni kell a kedvezményt. Amennyiben mégis  
meghaladja a 2,5 milliót, és közben korábban kéri, akkor problémákat okozhat. Ez az 500 
adóalany biztos volt abban, hogy a meghatározott összeg alatt marad az adóalapja.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő javasolta, hogy 15 bázisponttal csökkenjen 1,85 %-ra azoknak a 
vállalkozásoknak az iparűzési adója, akik a 2,5 milliós adóalapot meghaladják. Biztos abban, 
hogy a helyi vállalkozásoknak erre a segítségre szükségük van. A javaslatában megjelölték a 
forrást is, a szemétdíjakra félretett 169,2 millió forintos összeg fedezi az iparűzési adó 
csökkentéséből származó kiesést. Támogatta az iparűzési adó normatív módon való tovább 
csökkentését, gazdaságfejlesztési program indítását. Az iparűzési adó tovább csökkentése 
nem elég, hogy ténylegesen gazdaságfejlesztésről beszéljenek, sok tényező együttállására van 
szükség.  Kérte a képviselő-testület támogatását.   
 
Tóth István tanácsnok megkérdezte, hogy a záró elszámolásnál az iparűzési adó esetében 
jövőre derül-e ki, hogy a meghatározott összeg alatt van, akkor még kérheti-e az iparűzési 
adómentességet? Elmondta, hogy tavaly egy egyeztetésen a kis- és a nagyadózók közül a 
nagyadózók mondták azt, hogy ők könnyebben átvészelik a válságot, mint a kisadózók. 
Biztos volt abban, hogy a nagyadózók most sem fognak élni ezzel a lehetőséggel. Nem 
értette, hogy a kaposvári szemétdíj támogatásra félretett pénzösszeget miért akarnák a 
nagyadózók részére odaajándékozni.  
 
Kováts Imre képviselő nem értett egyet a kommunális adó változatlanul hagyásával. Felhívta 
a figyelmet, hogy egy garzonlakás gazdája még mindig ugyanannyit fizet, mint egy nagy 
alapterületű ingatlan tulajdonosa. Iparűzési adóbevételt túltervezettnek vélte, mert a válság a 
kaposvári gazdaságra hatással volt, de a hatása 2010-ben fog megmutatkozni. Amennyiben  
igaz, hogy a fejletlenebb gazdaságot kevésbé érinti a válság, akkor várhatóan a jövő évi 
iparűzési adóbevétel 2009. évihez képest nem változik. Egyetértett azzal, hogy a számukra 
jelentős bevételeket fontos gazdasági feladatokra kell fordítani és hogy munkát kell adni a 
vállalkozóknak, hogy megfizethessék az iparűzési adót.  
 
Pintér Lóránd képviselő hangsúlyozta, hogy az összeget nem veszik el senkitől, ez egy 
maradványösszeg, a 240 millió forintból 72 millió forint került tényleges felhasználásra. És  
elmondta, hogy a 2,5 millió forint alatti adókedvezményt változatlanul megtartanák.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Kormány nem vitte be azt a módosítást, ami a 
m2-re való adózást kívánta bevezetni. A főjegyző urat ő kérte, hogy a kommunális adó ne 
emelkedjen. Ez egy várospolitikai döntés volt a részéről. A kaposvári vállalkozások minden 
100 forintból 92 forint Budapest számára fizetnek be és 8 forint marad helyben.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy tájékoztatták a vállalkozókat a 2,5 millió 
forintos adómentességről, kérelemre dönt a Hivatal. A maradvány kapcsán megjegyezte, hogy 
a költségvetési hiány számítása után nincs értelme maradványról beszélni. Az iparűzési adó 
bevételi bizonytalanságnál a válság hatására hogyan alakulnak a cégek bevételei? Rengeteg 
halasztott fizetést engedélyeznek és az állam átvette tőlük a behajtást. Az adómorál a helyi 
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adó vonatkozásában messze jobb, mint a központi adók vonatkozásában. Félnek, hogy 
problémák lesznek a behajtással és a késői fizetéssel.  Elmondta, hogy az Adóügyi Iroda 17 
féle állami adót, köztartozást hajt be, most a legnagyobb önkormányzati adónem behajtását 
elviszik az államhoz.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 988   Száma: 09.12.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a kommunális adóról szóló 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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 989   Száma: 09.12.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadóról szóló rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 3 11.54 10.71 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 893/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló  77/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 990   Száma: 09.12.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a telekadóról szóló rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 94/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló  78/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 991   Száma: 09.12.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az idegenforgalmi adóról szóló 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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 95/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló  80/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 992   Száma: 09.12.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Lóránd képviselő módosító indítványának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 23.08 21.43 
Nem 13 50.00 46.43 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

-----16. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról és új igények 
alapján a szabályozási terv módosításának koncepciójáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság által javasolt módosítást támogatja.  
 
 
 

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

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

#: 993   Száma: 09.12.10/16/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 96/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló,  többször módosított 70/2005.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1030   Száma: 09.12.10/51/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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263/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy: 
 

1. a Teleki utca – Városház utca -  82/2 hrsz. -ú közterület – 9055/6 hrsz. -ú közterület 
által határolt telektömbben (K 16 tervlap M 5/2 terv),  az övezeti határok korrekcióját 
és a mélyparkoló rendszer kiszabályozását (beépítési tanulmányterv alapján) a tömb 
teljes beépíthetősége érdekében a hatályos szabályozási  terv módosításával lehetővé 
teszi. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2010. január 15. (közlésre)        

 
 

2. a Guba  S. utca – 3654/2 hrsz.-ú út – belterületi határ – 3639 hrsz.-ú út által határolt 
telektömbben  (K12 tervlap M 5/3 terv), a 3648/5 hrsz.-ú ingatlan GKSZ építési  
övezetének előírásait az országos jogszabályoktól szigorúbban nem kívánja 
szabályozni és ennek megfelelően, a hatályos szabályozási terv módosítását lehetővé 
teszi. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2010. január 15. (közlésre)        
 

 
-----17. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló – többször módosított- 
34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 994   Száma: 09.12.10/17/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 97/2009.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított 
- 34/2005.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 
 
-----18. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről 

szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy juttatások megvonása mellett adózni kell 
az étkezési hozzájárulás után, a hidegétkezés esetében 95 %-ot, a melegétkezésnél 25 %-ot. 
Amennyiben nem döntenek, akkor a megvonás 110 milliós terhet vet az önkormányzatokra.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Svajda József képviselő megkérdezte, hogy juttatás szinten marad-e és az adózás a 
többletbevételekből megoldható-e?  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése 
érdekében több törvénymódosításra is sor került, így a köztisztviselők és közalkalmazottak 
juttatásait is megnyirbálták és az étkezési hozzájárulásra vonatkozóan kedvezőtlen változások 
léptek fel. A melegétkeztetésnél 4000 forint összegig 25 %-os az adó, e fölött nem lehet  
igénybe venni. A hideg élelemre 95,58 %-os adót állapítottak meg, amennyiben meghagynák, 
akkor ez az önkormányzatnak 110 milliós összeget jelentene.  
 
 
 

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

#: 995   Száma: 09.12.10/18/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
-----19. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző felhívta a figyelmet, hogy a Fürdőnél a díj akkor lesz 
megállapítva, amikor elkészül. A Színház esetében az igazgatóval 2010. júniusra javasolják a 
díjak megállapítását, továbbá a Jégcsarnok és a Művészetek Kincsesháza esetében nem 
javasoltak emelést.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint a 10 napos felnőtt bérletre a kedvezményeket 
sokkal kedvezőbbé kellene tenni, ezáltal többeket ösztönöznének a 10 napos bérlet 
megvásárlására.   
 
Kováts Imre képviselő szerint a belépő díjak díjemelésének elmaradása nem változtat a 
látogatottság jelenleg viszonylag alacsony szintjén, mert szemmel láthatóan a kaposvári 
emberek elkényelmesedtek és véleményük szerint ingyenessé kellene tenni a belépést.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 996   Száma: 09.12.10/19/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
264/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdőben az 

élményfürdő 2010. évben érvényesítendő áraként a 2009. évre megállapított jegy- és 
bérletárakat fogadja el az alábbiak szerint: 

 

  
2010. január 1-től  
érvényes bruttó ár 

Felnőtt jegy 2 330 
Ifjúsági- és nyugdíjas jegy 1 600 
Felnőtt jegy 16 óra után 1 410 
Ifjúsági- és nyugdíjas jegy 16 óra után    970 
Csoportos belépő 20 fő felett 1 980 
Csoportos belépő 20 fő felett diák, nyugdíjas 1 220 
Felnőtt bérlet 5 napos            10 590 
Ifjúsági, nyugdíjas bérlet 5 napos 6 940 
Felnőtt bérlet 10 napos            20 640 
Ifjúsági, nyugdíjas bérlet 10 napos            13 310 
Családi belépő 6 270 
Családi ifjúsági jegy 1 200 

  
   Felelős:  Szita Károly polgármester    
   Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

Frank József fürdővezető 
   Határidő:  2010. január 1. 
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2.  A Közgyűlés az ún. hagyományos fürdő (uszoda, termál) vonatkozásában az új létesítmény 
átadását megelőző ülésén dönt az alkalmazandó jegy- és bérletárakról a várható 
működtetési költségek alapulvételével.  

 
   Felelős:  Szita Károly polgármester    
   Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

Frank József fürdővezető 
   Határidő:  az új Fürdő-létesítmény átadását megelőző Közgyűlés időpontja 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Városi Sportcsarnok és a Művészetek Kincsesháza 

intézmények vezetőjét, hogy 2010. évre az önkormányzat által 2009. július 1-től 
megállapított jegy- és bérletárakat alkalmazzák. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
   Dér Tamás igazgató 
   Simonics Lászlóné igazgató 
Határidő:  2010. január 1. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház 

2010/2011 évadjának jegy- és bérletárairól a 2010. júniusi ülésén határoz.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2010. június 30. 
 
 
 

-----20. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról 
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 
 

#: 997   Száma: 09.12.10/20/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
265/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2009. 
évi felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:  azonnal 
 
 

-----21. Előterjesztés térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzat módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az ingyenes 
védőoltás esetében a gyerekorvos sem kérhet pénzt a vakcina beadásáért.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy azért javasolta az előterjesztés levételét a 
napirendről, mert pont arra a korosztályra vonatkozik a javaslat, amelynél a tisztifőorvos 
rendelkezése szerint teljes egészében kedvezményben és ingyenességben részesülnek, ezért 
javasolta a határozati javaslatba való kiegészítését.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok felhívta Pintér Lóránd képviselő-társának a figyelmét, hogy az 
előterjesztés 5.4. pontjában található: „A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 
az egészségügyi szolgáltató teljesítmény elszámolásában nem szerepeltethetők.” vagyis a 
javaslat már benne szerepel az anyagban.   
 
 
 
 
 



2010.01.08. 10:17:47        C:\temp\civi l\2009-12-10.doc        54. oldal, összesen: 123 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 998   Száma: 09.12.10/21/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 84.62 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 15.38 14.29 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
266/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kaposvár városban térítési díj 
ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló szabályzat módosítását a melléklet szerint. Az egységes díjszabást 2010. január 1 
napjától kell alkalmazni. 
A Közgyűlés felkéri az Általános Iskolai,  Óvodai és Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, 
hogy intézkedjen a módosított szabályzat közzétételéről, az érintett háziorvosok és a lakosság 
tájékoztatása érdekében.  
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműkődő:  dr. Vörös Gyula igaz gató 

Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2010. január 1.  
 
 
 
 

-----22. Előterjesztés a 2010/2011-es tanévben indítandó óvodai csoportok, általános és 
középiskolai osztályok számáról, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy egy oktatási koncepció kidolgozására lenne szükség. 
Az előterjesztésből számára nem derült ki, hogy mi történik a Bartók Béla úti Általános 
Iskolával. Az előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját javasolta kiegészíteni a Pécs i 
utcai iskolában az alsó tagozatban iskola otthonos foglalkozás bevezetésével. A határozati 
javaslat 4. pontjához pedig javasolta, hogy az első osztályban vezessék be az idegen nyelv 
oktatást. Nem tartotta szabályozottnak az iskolába felvehető tanulók számát, mert nem 
egyértelmű számára, hogy mit jelent a maximálisan felvehető gyermekek létszáma. 
Véleménye szerint a beiratkozások előrehozása gondot fog okozni az első osztályba lépő 
gyerekek tanulási képességeinek vizsgálatában, de ezt megoldhatónak vélte.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 999   Száma: 09.12.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
267/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város  (Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda, Tar Csatár Központi 
Óvoda) valamint a Kaposvár és Kaposújlak ( Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda), 
Kaposvár és Orci ( Festetics Karolina Központi Óvoda) és Kaposvár és Magyaregres ( 
Petőfi Sándor Központi Óvoda) által  fenntartott óvodákba 2010. március 9-én  8-17 óráig, 
és 2010. március 10-én 8-16 óráig  lesz a beiratkozás. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
Határidő:               2009. március 11. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, Kaposvár Megyei Jogú Város   

(Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda, Tar Csatár Központi 
Óvoda) valamint a Kaposvár és Kaposújlak ( Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda), 
Kaposvár és Orci ( Festetics Karolina Központi Óvoda) és Kaposvár és Magyaregres   



2010.01.08. 10:17:47        C:\temp\civi l\2009-12-10.doc        56. oldal, összesen: 123 
 

(Petőfi Sándor Központi Óvoda) által  fenntartott óvodákba  a 2010/2011 nevelési évben  
az óvodai működő csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg.  

 
A 2010/2011-es nevelési évben 

működő óvodai csoportok  száma 

Sorsz. 
 

Intézmény neve csoportszám Csoportszám összes 

Bajcsy-Zsilinszky 
Utcai Központi 
Óvoda 

4 

Béke Utcai 
Tagóvoda 

4 

Jutai Úti  
Tagóvoda 

2 

1. 

Arany János 
Tagóvoda 

6 

16 

Rét Utcai Központi 
Ó voda 

4 

Szigetvári Utcai 
Tagóvoda 

2 

Madár Utcai 
Tagóvoda 

5 

2. 

Sörház Utcai 
Tagóvoda 

3 

14 

Tar Csatár 
Központi Ó voda 

4 

Szántó Utcai 
Tagóvoda 

4 

3. 

Szentjakabi 
Tagóvoda 

4 

12 

Festetics Karolina 
Központi Ó voda 

6 

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

3 

Damjanich Utcai 
Tagóvoda 

3 

4. 

Tallián Gy. Utcai 
Tagóvoda 

3 

15 

Petőfi  Sándor 
Központi Ó voda 

8 5. 

Búzavirág Tagóvoda 6 

14 

Nemzetőr Sori 
Központi Ó voda 

8 

Honvéd Utcai 
Tagóvoda 

4 

6. 

Kaposfüredi 
Tagóvoda 

3 

15 

  Ö sszes: 86 86 
 

Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
Határidő:               2010. szeptember 1. 
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3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Pécsi Utcai 

Tagiskolában a 2010/2011-es  tanévtől bevezetésre kerül felmenőrendszerben az  
iskolaotthonos oktatás.  Az ebből adódó költségvetési változásokat a 2010. júniusi 
Közgyűlés tárgyalja. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Stickel Péter igazgató 
             Molnár György igazgató 

      Határidő:                2010. szeptember 1. 
  

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toponári Tagiskolában 
bevezetésre kerül az idegen nyelv oktatása 1-3. évfolyamon felmenő  rendszerben, a 
2010/2011 tanévtől, amely a fenntartónak többletkiadást nem jelenthet. Az ebből adódó 
változásokat a 2010.  júniusi Közgyűlés tárgyalja. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Stickel Péter igazgató 
             Molnár György igazgató 

      Határidő:                2010. szeptember 1. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és Környéke 

Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott általános  
iskola, és a Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 1. osztályaiba 2010. március 02-án 
8-17 óráig, valamint 2010. március 03-án 8-16 óráig lesz a beiratkozás. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
      Határidő:               2010. március 04.   

 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és Környéke 

Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott általános 
iskolákba a következő módon határozza meg a 2010/2011 tanévben indítható általános  
iskolai első osztályok számát: 

 
iskola neve 2009/ 10 2010/ 11 

Kodály Központi Á.I. 3 3 
Benedek Tagiskola 1 1 
Berzsenyi Tagiskola 2 2 
Gárdonyi Tagiskola 2 2 
Kisfaludy Tagiskola 2 2 
Kinizsi Tagiskola 1 2 
II.Rákóczi Tagiskola 2 2 
Pécsi Tagiskola 1 1 
Zrínyi Tagiskola 2 2 
Honvéd Tagiskola 2 2 
Toponári Tagiskola 1 2 
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Toldi Általános Iskola 2 2 
ÖSSZ. 21 23 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
Határidő:      2010. szeptember 1. 

 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középfokú intézményei 

számára –  7, 9, 11, 13. évfolyamokon az összesítő táblázatban kimutatott – 60 nem 
felmenő rendszerű középiskolai osztály indítását engedélyezi 2010. szeptember 1-től. 
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Szakiskolai  
f elzárkóztató osztály 
(1 évf olyamos) 
 

0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 5 

Szakiskolai 
orientáció v. 
előrehozot 
szakképző osztály(9. 
évf.) 

0 0 0 2 3 4 1 0 3 0 13 

Szakiskolai szakmai 
képzés 11. 
évfoly amon felmenő 
rendszerben 

0 0 0 2 3 4 1 0 3 0 13 

Szakiskolai szakmai 
képzés 11. 
évfoly amon nem 
f elmenő 
rendszerben 

0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Szakközépiskola 
ny elvi előkészítőv el 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Szakközépiskolai 
alapozó képzés (9. 
évfoly am) 

0 0 4 5 2 2 1 1 2 0 17 

Szakközépiskola 
nappali rendszerű 
f elnőtt (11. évf.) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Szakközépiskolai két 
tanny elv ű képzés 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Szakközépiskolai 
műv észeti 
párhuzamos képzés 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Érettségire épülő 
szakképzés felmenő 
rendszerben 

0 0 4 5 1 2 1 1 2 0 16 
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Érettségire épülő 
szakképzés nem 
f elmenő 
rendszerben 

0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 

Hat évfolyamos 
gimnázium 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gimnáziumi két 
tanny elv ű képzés 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gimnáziumi ny elvi 
előkészítő/sport 
tagozatos képzés 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Négy  évfolyamos 
gimnázium 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

Arany János 
Tehetséggondozó 
Program 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Összesen 6 6 11 19 11 13 4 5 13 2 90 

2009/2010 
tanévben osztályok 
száma a felmenő 
rendszerű 
szakképző 
osztályok nélkül 

5 6 6 13 5* 8 3 4 8 2 60 

Összesen indítható 
osztályok száma a 
2010/2011 
tanévben felmenő 
rendszerű 
szakképző 
osztályok nélkül 

6 6 7 11 7 7 2 4 8 2 60 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:            2010. szeptember 1. 

 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari 

Szakképző Iskola és Kollégium 2010. szeptember 1-től 3 szakiskolai felkészítő osztályt 
indíthat a 9. évfolyamra engedélyezett osztályszám bővítése nélkül. 

 
                Felelős:               Szita Károly polgármester 
                Közreműködik:  Stickel Péter  igazgató 
                  Agócs Attila igazgató 
                Határidő:            2010. szeptember 1. 
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-----23. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1000   Száma: 09.12.10/23/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:34  
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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
268/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi kisebbségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról szóló előterjesztést 
és a következő határozatot hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II. fejezetét a 
következő 2.5. ponttal egészíti ki: 
 
„2.5. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében a szakmai teljesítés igazolására az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult. A szakmai teljesítés igazolására vonatkozó 
részletes szabályokról a Jegyző a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatában rendelkezik.” 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított Együttműködési Megállapodás 
aláírására 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2009. december 31. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát  
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II. fejezetét a 
következő 2.5. ponttal egészíti ki: 
 
„2.5. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat esetében a szakmai teljesítés igazolására az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult. A szakmai teljesítés igazolására vonatkozó 
részletes szabályokról a Jegyző a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatában rendelkezik.” 
 
A Közgyűlés az együttműködési megállapodás II. fejezetét úgy módosítja, hogy „a 
Polgármesteri Hivatal részéről kapcsolattartással megbízott személy Balogh Réka 
(önkormányzati megbízott).” 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított Együttműködési Megállapodás 
aláírására 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2009. december 31. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II. fejezetét a 
következő 2.5. ponttal egészíti ki: 
 
„2.5. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat esetében a szakmai teljesítés igazolására az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult. A szakmai teljesítés igazolására vonatkozó 
részletes szabályokról a Jegyző a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatában rendelkezik.” 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított Együttműködési Megállapodás 
aláírására 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2009. december 31. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  Német  
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II. fejezetét a 
következő 2.5. ponttal egészíti ki: 
 
„2.5. A Német Kisebbségi Önkormányzat esetében a szakmai teljesítés igazolására az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult. A szakmai teljesítés igazolására vonatkozó 
részletes szabályokról a Jegyző a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatában rendelkezik.” 
 
A Közgyűlés az együttműködési megállapodás II. fejezetét úgy módosítja, hogy „a 
Polgármesteri Hivatal részéről kapcsolattartással megbízott személy Oláhné Pásztor Andrea 
(önkormányzati megbízott).” 
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított Együttműködési Megállapodás 
aláírására 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2009. december 31. 
 
 
 
 

-----24. Előterjesztés Alapító Okiratok módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester kérte, hogy az előterjesztést a kiegészítő határozati javaslattal 
együtt tárgyalják meg.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Paksi Lajos képviselő többször felhívta a figyelmet arra, hogy az alapító okiratban 
meghatározott felvehető gyereklétszámot nem megfelelően közelítik meg, nem enged tiszta 
képet adni az önkormányzatnak, hogy milyen módon használják ki az oktatási 
intézményeiket. Számításokat végzett, az elfogadandó alapító okiratos számok és a szerinte 
valósnak vélt számok alapján. Az így felvehető maximális létszámhoz képest a ténylegesen 
ott lévő általános iskolai hálózatban lévők száma 654 fő hiányt mutat, ez felesleges kapacitás, 
viszont az általa számított befogadó létszámhoz képest 854 fő a szabad kapacitás. Vagyis két 
általános iskolányi gyereklétszám üresen áll, még abban az esetben is, ha a Pécsi és a Bartók 
Béla úti iskolával nem számolnak Az előterjesztésben az áll, hogy a Kinizsi ltp-i iskolában két  
osztály indítását engedélyezik, de odaírják, hogy nincs realitása, mert 200 fővel kevesebb lesz 
az általános iskolás gyerekek száma. Másik iskolában pedig 3 osztályra lenne igény, de nem 
engedélyezik a 3 osztály elindítását, hogy ne okozzon feszültséget az iskolák között. Az 
éleslátás érdekében egyszer világossá kellene tenni, hogy mennyi a tényleges férőhelyek 
száma Kaposvár általános iskolai hálózatában.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy tudják mennyi az általános iskolákban a 
lehetséges és befogadható gyermekek száma. Egyetértett abban, hogy nem egy iskolát kell 
nézni, amikor osztálylétszámokat engedélyeznek, hanem iskolai struktúrát, ahol adhat 
kedvezményeket és tehet szigorításokat az egész rendszer működése tekintetében a város 
képviselete.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1001   Száma: 09.12.10/24/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
269/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Petőfi Sándor  
Központi Óvoda alapító okiratának 1.pontját a „költségvetési szerv” a következő 
oktatási azonosító számmal egészíti ki. 

 
1.) A költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor  Központi Óvoda 
     Oktatási azonosító száma:033759 

 
1.a. Az alapító okirat 6.) pontja „Alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladat számokkal és a „Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:” az „integrált  
óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek” szövegrésszel egészíti ki. 
 
       2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:  
      
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
       749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
       890441 Közcélú foglalkoztatás 
       890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
-     integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek. 
 
1.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-7 éves korosztály”, szövegrészt „3-8 
éves korosztály” szerint módosítja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Tavali Gabriella óvodavezető 
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Határidő:  2009. december 31. 
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bajcsy Zsilinszky 
Utcai  Központi Óvoda alapító okiratának 1.pontját a „költségvetési szerv” a 
következő oktatási azonosító számmal egészíti ki. 

 
 

1.) A költségvetési szerv neve: Bajcsy Zsilinszky Utcai  Központi Óvoda 
     Oktatási azonosító száma:033742 

 
2.a. Az alapító okirat 6.) pontja „Alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladat számokkal és a „Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:” az „integrált  
óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek” szövegrésszel egészíti ki. 
 
       2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:  
      
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
       749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
       890441 Közcélú foglalkoztatás 
       890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
-     integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek. 
 
2.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-7 éves korosztály”, szövegrészt „3-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Molik Edit óvodavezető 
Határidő:  2009. december 31. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Festetics Karolina 
Központi Óvoda alapító okiratának 1.pontját a „költségvetési szerv” a következő 
oktatási azonosító számmal egészíti ki. 
 
1.) A költségvetési szerv neve: Festetics Karolina  Központi Óvoda 
     Oktatási azonosító száma:033765 

 
3.a. Az alapító okirat 6.) pontja „Alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladat számokkal és a „Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:” az „integrált  
óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek” szövegrésszel egészíti ki. 
 
       2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:  
      
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
       749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
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       890441 Közcélú foglalkoztatás 
       890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
-     integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek. 
 
 
3.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-7 éves korosztály”, szövegrészt „3-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
Határidő:  2009. december 31. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzetőr Sori 
Központi Óvoda alapító okiratának 1.pontját a „költségvetési szerv” a következő 
oktatási azonosító számmal egészíti ki. 

 
1.) A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Sori  Központi Óvoda 
     Oktatási azonosító száma:033757 

 
4.a. Az alapító okirat 6.) pontja „Alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladat számokkal és a „Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:” az „integrált  
óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek” szövegrésszel egészíti ki. 
 
       2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:  
      
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
       749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
       890441 Közcélú foglalkoztatás 
       890442 Közhasznú foglalkoztatás 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
-     integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek. 
 
4.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-7 éves korosztály”, szövegrészt „3-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Várkonyi Gáborné óvodavezető 
Határidő:  2009. december 31. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rét Utcai  Központi 
Óvoda alapító okiratának 1.pontját a „költségvetési szerv” a következő oktatási 
azonosító számmal egészíti ki. 

 
1.) A költségvetési szerv neve: Rét Utcai  Központi Óvoda 
     Oktatási azonosító száma:033760 
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5.a. Az alapító okirat 6.) pontja „Alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladat számokkal és a „Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:” az „integrált  
óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek” szövegrésszel egészíti ki. 
 
 
       2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:  
      
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
       749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
       890441 Közcélú foglalkoztatás 
       890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
-     integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek. 
 
5.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-7 éves korosztály”, szövegrészt „3-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Cseh Istvánné óvodavezető 
Határidő:  2009. december 31. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tar Csatár  Központi 
Óvoda alapító okiratának 1.pontját a „költségvetési szerv”  a következő oktatási 
azonosító számmal egészíti ki. 

 
1.) A költségvetési szerv neve: Tar Csatár  Központi Óvoda 
     Oktatási azonosító száma:033746 

 
6.a Az alapító okirat 6.) pontját „Alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladat számokkal és  az „integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek” 
valamint  „A helyi nevelési program alapján megvalósítja a kisebbségi óvodai nevelés  
irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelést és 
differenciált fejlesztést” szövegrésszel egészíti ki. 
 
       2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:  
      
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
       749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
       890441 Közcélú foglalkoztatás 
       890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
-     integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek. 
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A helyi nevelési program alapján megvalósítja a kisebbségi óvodai nevelés irányelve 
szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelést és differenciált 
fejlesztést. 
 
6.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-7 éves korosztály”, szövegrészt „3-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Máté Mártonné óvodavezető 
Határidő:  2009. december 31. 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Általános iskolai,  
Óvodai, és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának  6.) pontját „Az intézmény 
alaptevékenysége” az alábbi 2010. január 1-től hatályos szakfeladat számokkal 
egészíti ki és módosítja. 

 
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok 
TEÁOR 8411 Általános közigazgatás 

890441            Közcélú foglalkoztatás 
890442            Közhasznú foglalkoztatás 

851020 Óvodai nevelés 
                                                851000             Óvodai nevelés intézményeinek, 
                                                                        programjainak komplex támogatása      

851013           Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, 
                       ellátás 

852010 Iskolai oktatás          
852024            Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8 évfolyam) 
855912            sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni  

nevelése      
855913            Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi 

otthoni nevelése 
                                               855916           Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános 
                                                                       iskolai tanulószobai nevelése 
889110 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 
                                               889109            Gyermekek napközbeni ellátásához  

                        kapcsolódó egyéb szolgáltatás 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Kacsar József  gondnokságvezető 
Határidő:  2009. december 31. 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola alapító okiratának 1.) pontját, létszámváltozás miatt 2010. július 1-től 
az  alábbiak szerint módosítja: 

 
    1.) A költségvetési szerv:  
Elnevezése: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola 
Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44. 
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Felvehető maximális tanulólétszám: 670 fő 
 
Tagintézményei: 
a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola 

7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. . 
Felvehető maximális tanulólétszám: 520 fő 

 
b.) Berzsenyi Dániel Tagiskola 
 7400 Kaposvár, Szent I. u. 29/c.  
 Felvehető maximális tanulólétszám: 430 fő 
 
  c.) Gárdonyi Géza Tagiskola 
 7400 Kaposvár, Madár u. 16.  
 Felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő 
 
d.) Honvéd Utcai Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Honvéd u.33. 
                Felvehető maximális tanulólétszám: 460 fő 
 
e.) II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  
                Felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő 
                
f.) Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 
               7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21.  
               Felvehető maximális tanulólétszám: 350 fő 
 
g.) Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 32/b. 
                Felvehető maximális tanulólétszám: 450 fő 
 
h.) Pécsi Utcai Tagiskola 
               7400 Kaposvár, Pécsi u. 45.  
               Felvehető maximális tanulólétszám: 200 fő 
.    
i.) Toponári Tagiskola 
              7400 Kaposvár, Toponári út 62. 
              Felvehető maximális tanulólétszám: 350 fő 
 

j.) Benedek Elek Tagiskola 
              7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 173. 
              Felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 
 

k.) Bartók Béla Tagiskola 
              7400 Kaposvár, Bartók Béla u.10. 
              Felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                Szabó Zoltánné főigazgató                         
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Határidő:     2010. július  1.  
                                         

9.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése A Toldi Ltp-i Általános Iskola és  
Gimnázium alapító okiratának 3.) pontját, létszámnövekedés miatt, 2010. július 1-től 
az  alábbiak szerint módosítja: 
 
        3.) Felvehető maximális tanulólétszám tagozatonként: 
             általános iskola: 460 fő 
             gimnázium: 280 fő 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                Garaminé Szente Éva igazgató 
Határidő: 2010. július 1. 
  

10.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola alapító okirat 11.) pontjának, a 2010.január 01-től hatályos 
„szakfeladatok száma” részt,  a következő szakfeladatokkal egészíti ki:  

479901    Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

6820        Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749032    Minőségbiztosítási tevékenység 
855100    Sport, szabadidős képzés  
9101        Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012      Könyvtári tevékenység 
910123    Könyvtári szolgáltatások 
931202    Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
856020     Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
855931    Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
890441    Közcélú foglalkoztatás 
890442    Közhasznú foglalkoztatás 

 
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                       Molnár György igazgató 
                                                  Szabó Zoltánné főigazgató 
                       Határidő:     2010. január 1. 
  

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 
alapító okirat 10.)  pontjának, a 2010.január 01-től hatályos „szakfeladatok száma” 
részt,  a következő szakfeladatokkal egészíti ki:  

 
479901    Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
562913    Iskolai intézményi étkeztetés  
6820        Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749032    Minőségbiztosítási tevékenység 
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855100    Sport, szabadidős képzés  
9101        Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012      Könyvtári tevékenység 
910123    Könyvtári szolgáltatások 
931202    Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205    Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
562914    Tanulók kollégiumi étkeztetése  
749031    Módszertani szakirányítás 
931203    Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
855931    Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
890441    Közcélú foglalkoztatás 
890442    Közhasznú foglalkoztatás 
 

                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató                            
                                                  Dr Benczéné Csorba Margit igazgató 
                       Határidő:            2010. január 1. 
  

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Toldi Ltp-i Általános alapító okirat  10.) 
pontjának, a 2010.január 01-től hatályos „szakfeladatok száma” részt,  a következő 
szakfeladatokkal egészíti ki:  

 
479901    Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
6820        Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749032    Minőségbiztosítási tevékenység 
855100    Sport, szabadidős képzés  
9101        Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012      Könyvtári tevékenység 
910123    Könyvtári szolgáltatások 
931202    Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
855931    Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
890441    Közcélú foglalkoztatás 
890442    Közhasznú foglalkoztatás 
 

                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                  Garaminé Szente Éva igazgató 
                       Határidő:             2010. január 1. 
  

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okirat 10.) pontjának, a 2010.január 01-től 
hatályos „szakfeladatok száma” részt,  a következő szakfeladatokkal egészíti ki:  

 

         890441    Közcélú foglalkoztatás 
         890442    Közhasznú foglalkoztatás 
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         90012      Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
                     900122     Táncművészeti tevékenység 
 
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
                                                  Kokas Ferenc igazgató 
                       Határidő:            2010. január 1. 
  

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kodály Zoltán Központi Iskola alapító 
okiratának 1.) pontját, „A költségvetési szerv” részét a következő oktatási azonosító 
számmal (OM azonosító) egészíti ki:  
 
    1.) A költségvetési szerv:  

Elnevezése: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola 
Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44. 

                                Felvehető maximális tanulólétszám: 670 fő 
                    oktatási azonosító száma: 033966 

 
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                       Szabó Zoltánné főigazgató 
                       Határidő: 2010. január 1. 
  

15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Toldi Ltp-i Általános Iskola alapító 
okiratának 1.) pontját, „A költségvetési szerv” részét a következő oktatási azonosító 
számmal (OM azonosító) egészíti ki:  
 
  1.)A költségvetési szerv 

elnevezése: Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium 
            székhelye: 7400 Kaposvár, 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. 
            oktatási azonosító száma: 033974 

 
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                  Garaminé Szente Éva igazgató 
                       Határidő:     2010. január 1. 
  

16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 1.) pontját, „A költségvetési szerv”  
részét a következő oktatási azonosító számmal (OM azonosító) egészíti ki:  
 
 
1.) A költségvetési szerv 

 
                  elnevezése: Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
                  székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 
                  évfolyamok száma: 12 
                  oktatási azonosító száma: 040062 
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                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                                  Kokas Ferenc igazgató 
                       Határidő: 2010. január 1. 
  

17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okirat 3/f) pontját, a „Tanszakok” részt a 
következőképpen módosítja, illetve egészíti ki:  
 
f.)Tanszakok a tanított hangszerekkel: 

 Zongora tanszak: zongora, kötelező zongora, zongorakíséret a többi 
hangszerrel  együtt 

       Vonós tanszak: hegedű, brácsa, cselló, bőgő 
       Fúvós tanszak: 
                Fafúvós hangszerek: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon 

                            Rézfúvós hangszerek: trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, bariton, tuba 
                Ütőhangszerek: ritmushangszerek, dallamhangszerek 

                 Vokális tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,  magánének 
      Választható tantárgyak: 
                        Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet- zeneirodalom, kötelező zongora, kamarazene, 
zenekar, énekkar 

                        Választható tantárgyak: 
                                       Kamarazene: vonós, fúvós, ütős, vegyes 

         Zenekar: vonószenekar, vonószenekar utánpótlás együttese,     
csellóegyüttes fúvószenekar, fúvószenekar 
utánpótlás együttese 

                                         Énekkar: vegyeskar – kamarakórus 
 
                       Felelős:               Szita Károly polgármester 
                      Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                        Kokas Ferenc igazgató 
                       Határidő:      2010. január 1. 
 

18.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratának 5.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 
 

A tagozatok felsorolása elé beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-ig:” 
A tagozatok felsorolása után beszúrásra kerül: 
„2010. július 1től: 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 gimnázium 4 
 szakközépiskola 4 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskola 2 

 
Szakképzés 

12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

1;2;3 
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 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

1;2;3 

 Előrehozott 
szakképzés 

3;4 

Felnőtt tagozat  
   
 gimnázium 
 

Felnőttoktatás 
szakközépiskola 

4 (3)  

 Felnőttképzés  1;2” 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                     Balázs Tibor igaz gató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

19.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 6.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 
 

A tagozatok felsorolása elé beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-ig:” 
A tagozatok felsorolása után beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-től: 
 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

1;2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4 

Felnőtt tagozat  
 Felnőttoktatás szakiskola 1;2 
 Felnőttképzés  1;2” 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                       Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
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20.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, 
Faipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 5.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 
 

A tagozatok felsorolása elé beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-ig:” 
A tagozatok felsorolása után beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-től: 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Agócs Attila igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

21.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratának 6.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 
 

A tagozatok felsorolása elé beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-ig:” 
A tagozatok felsorolása után beszúrásra kerül: 
„2010. július 1-től: 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

1;1,5;2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

1;2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4 

Felnőtt tagozat  
 Felnőttoktatás szakközépiskola 4 (3) 
 Felnőttképzés  1;2;3” 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Tóth Imre igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

22.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 6) pontja a következőképpen 
módosul: 
 

A 
„6) Maximális tanulólétszám: 

830 fő” 
szövegrész helyett: 

„6) Maximális tanulólétszám: 
2010. július 1-ig: 
830 fő 
2010. július 1-től: 
890 fő” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Keczeli László igaz gató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

23.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 1) és 10) pontja a 
következőképpen módosul: 
 

A 
„ 1) Neve:  

Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola” 
szövegrész helyett: 
„ 1) Neve:  

2010. július 1-ig: 
Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 
2010. július 1-től: 
Munkácsy Mihály Gimnázium” 

szövegrész kerül. 
A 
” 10) Típus szerinti besorolása 2010 július 1-ig: gimnázium és szakközépiskola” 
szövegrész helyett: 
” 10) Típus szerinti besorolása 2010 július 1-től: gimnázium” 
szövegrész kerül. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Gulyás Mihály igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
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24. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 8.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 
 

A „559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára” szövegrész után: 
„5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása „ 

A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész után: 
„56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült 

étkeztetése  
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  

 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Horváth Miklós igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

25.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, 
Faipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 7.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 
 

A „559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára” szövegrész után:  
„5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása”  
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A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész után: 
„562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
 

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Agócs Attila igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

26.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratának 8.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 

 
A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész után: 
„81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
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890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                       Balázs Tibor igaz gató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

27.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium alapító okiratának 6.) pontját a következőkkel egészíti ki: 

 
A „559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára” szövegrész mögé:  

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  

A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész mögé: 
 

„562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 

89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Dr. Giber Vilmos igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

28.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának 7.) pontját a következőkkel 
egészíti ki: 

 
A „562913 Iskolai intézményi étkeztetés” szövegrész mögé: 
 

„479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  

811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 

812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                     Gulyás Mihály igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

29.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 7.) pontját a következőkkel 
egészíti ki: 

 
A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész mögé: 
 

„479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  



2010.01.08. 10:17:47        C:\temp\civi l\2009-12-10.doc        80. oldal, összesen: 123 
 

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                       Keczeli László igaz gató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

30.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola  alapító okiratának 8.) pontját a 
következőkkel egészíti ki: 

 
A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész mögé: 

„479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Tóth Imre igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

31.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szigeti-Gyula 
János Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okiratának 7.) pontját a következőkkel 
egészíti ki: 

 
A „910123 Könyvtári szolgáltatások” szövegrész mögé: 

 
„479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Veiger Katalin igazgató 
 Határidő:  2009. december 31. 
 

32.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Táncsics Mihály 
Gimnázium  alapító okiratának 7.) pontját a következőkkel egészíti ki: 

 
A „910123 Könyvtári szolgáltatások” szövegrész mögé: 

„479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  

811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 

812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                                      Reöthy Ferenc igazgató  
 Határidő:  2009. december 31. 
 

33.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 7.) 
pontját a következőkkel egészíti ki: 

 
A „559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára „ szövegrész mögé: 

 
„5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása „ 

A „562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész mögé: 
„562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  

811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  

813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
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89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” 

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

34. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Művészetek Kincsesháza alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta:  

 

A Művészetek Kincsesháza alapító okiratának 4.) pontja a következőképpen módosul: 
 
„4.) 

Telephelyei: - Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert 

  Kaposvár, Kaposszentjakab, Várdomb (17099hrsz.) 

- Vaszary Emlékház Kaposvár, Zárda u.9. (230/A/1 hrsz.) 

- Vaszary Képtár 

  Kaposvár, Fő u. 12. (15/a/11 hrsz.) 

   - Takáts Gyula Emlékház 
Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén Gyula u.9. (949 
hrsz.)” 

 
Az alapító okirat 7. pontjában a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat számok a következő 
szöveggel egészülnek ki: 

„561000 Éttermi , mozgó vendéglátás” 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                    Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:   2009. december 31. 
 

35. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális Gondozási Központ alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta:  

Az alapító okirat 4. pontjában a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladatok az alábbi 
szöveggel egészülnek ki: 
“ 873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása” 
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Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
     Turnár Jánosné intézményvezető 
Határidő:   2009. december 31. 
 

36. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 4. pontjában a 
2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok felsorolása a következő szakfeladatokkal 
egészül: 
 

„889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok    
részére 
749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
855100 Sport, szabadidős képzés  
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
900122 Táncművészeti tevékenység 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8 évfolyam) 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 
841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 
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841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 
841222 Oktatás területi igaz gatása és szabályozása 
841223 Kultúra területi igaz gatása és szabályozása 
841224 Sport, rekreáció területi igaz gatása és szabályozása 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2009. december 20. 

 
37. Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága alapító okiratának 4. pontjában a 

2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok felsorolása a következő szakfeladattal 
egészül: 

 
„812900 Egyéb takarítás” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
                               Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2009. december 20. 

 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 19-21. sz. alatti ingatlanok beépítési 
határidejének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1002   Száma: 09.12.10/25/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
270/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei  Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy  a MAD-DAY Kft ( 
Kaposvár, Teleki u. 15) által megvásárolt Kaposvár, Kanizsai u.19-21. sz . (hrsz: 9097-9098) 
alatti ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettséget két évre, 2011. december 15.-ig 
meghosszabbítja.  

A kötbér megfizetésére vonatkozó kötelmet az érvényben lévő szerződésben meghatározottak 
szerint továbbra is fenntartja. 

A beépítési  határidőre vonatkozó  szerződésmódosítás aláírására a Közgyűlés  a 
polgármestert   felhatalmazza. 

 

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

-----26. Előterjesztés Pécsen információs pont működtetéséhez szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat.  
 
 
 

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

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

#: 1003   Száma: 09.12.10/26/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
271/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a pécsi információs pontról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Pécs Megyei Jogú Város helyiség felajánlását  
köszönettel elfogadja és a Pécs, Jókai tér 4. szám alatti helyiség rendbetételére és  
berendezésére szükséges 1 158 500 Ft-ot a 2009. évi költségvetési hiány terhére biztosítja, az 
1 396 000 Ft-ot kitevő üzemeltetési költségekre pedig a 2010. évi költségvetésében tervezi a 
fedezetet. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pécs Megyei Jogú Várossal a 
helyiség használatára vonatkozó megállapodást aláírja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. december 31. 
 
 
-----27. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 5. sz. alatt lévő toldaléképület, valamint 

az épület alatti földterület megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

#: 1004   Száma: 09.12.10/27/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: 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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
272/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 5. 
sz. alatt lévő 300 hrsz-ú ingatlan területéből a telekalakítást követően megvásárol kb. 3,0 m2 
nagyságú földterületet megvásárol a társasháztól 15.000.- Ft/m2, míg a toldalék épületből kb. 
3,0 m2 nagyságú  részt a magántulajdonostól,  Mihályi Dezsőtől 70.000.- Ft/m2 vételárért. A 
vételár összege a városközpont rehabilitáció beruházási keret terhére kerül kifizetésre, de 
legfeljebb 400.000.-Ft összegben. 
A szükséges telekalakítási dokumentációt, valamint a bontási és helyreállítási munkákat az 
önkormányzat saját költségén készítteti el. Egyben a Közgyűlés dönt a megvásárlásra kerülő  
épületrész bontásáról, és a bontással egyidejűleg a határoló fal megépítéséről a bontási keret  
terhére. A megvásárolt ingatlant a Közgyűlés a törzsvagyonába helyezi. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató  
                                           Bajzik Imre igazgató 
Határidő:                            2010. június 30.   
 
 
 

-----28. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy utcában lévő 298/3 hrsz-ú közterület 
ingatlanból történő értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

#: 1005   Száma: 09.12.10/28/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
273/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 298/3 hrsz-ú 
ingatlan területéből -  a telekalakítást követően - kb. 60,0 m2 nagyságú földterületet értékesít a 
Kontrássy u.5. sz. alatti társasház tulajdonosai -Berzy Péter, Meggyes-Magyar Klára, 
Meggyes Ferenc- részére  15.000.- Ft/m2 vételáron azzal, hogy a telekalakítás, és a társasház 
alapító okirat módosításának költsége a vevőket terheli. Az értékesítést ÁFA nem terheli. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 
A Közgyűlés az értékesítésre kerülő területet a törzsvagyonból kiveszi.   
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató  
                                           Bajzik Imre igazgató 
Határidő:                           2010. június 30.   
 
 
 
 

-----29. Előterjesztés a szennyvíziszap-tárolók rekultivációjára és új szennyvíziszap-
tárolók építésére vonatkozó kötelezettségvállalásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a beruházás megépítésére nincs semmiféle 
pályázati lehetőség, így saját pénzből kell megvalósítani.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1006   Száma: 09.12.10/29/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
274/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kötelezettséget vállal a 
Kaposvár II. sz. szennyvíztisztító telep szennyvíziszap tároló medencéinek rekultivációja és új 
iszaptárolók építése II. ütemének megvalósítására és a szükséges 135.000,- eFt-os forrást, a 
2010. évi költségvetési rendeletében a KAVÍZ Kft. által befizetendő víziközmű üzemeltetési 
díj terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás  
megindítására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. december 15.  
 
 

-----30. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő helyiség elidegenítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a helyiség megpályáztatása után a KDNP vételi 
szándékot jelentett be és javasolják a helyiség eladását.  
 

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

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

#: 1007   Száma: 09.12.10/30/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
275/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő a 
kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 4773/12/A/3 hrsz alatt felvett 46 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget a KDNP 1078 Budapest, István u. 44. részére az általa ajánlott 9.430.000.-Ft 
vételáron elidegeníti. 
A vevő kötelezettsége és költsége az adásvételi szerződés elkészíttetése és ingatlan-
nyilvántartásba történő átvezettetése. 
A vevő a vételárat egyösszegű készpénzben köteles megfizetni 2010. január 31-ig. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2010. január 31. 
 
 
 
-----31. Előterjesztés a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 

térítésmentes átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

#: 1008   Száma: 09.12.10/31/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
276/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a „Vésztározás a Kaposon” vízkár 
elhárítási fejlesztési programot támogatja,  a létesítéshez szükséges ingatlanok átadásához  
hozzájárul.  
Egyben kaposvári külterületi 049/2 hrsz-ú nádas ingatlanból 4287 m2 nagyságú, a 058/1 hrsz-
ú közút megnevezésű ingatlanból 1083 m2 nagyságú területrészt illetve, a 063 hrsz-ú közút 
megnevezésű 961 m2 nagyságú, és a 064 hrsz-ú árok megnevezésű 268 m2 nagyságú 
ingatlanokat térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe adja, amennyiben a benyújtott 
pályázatra vonatkozóan támogató döntést hoz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Egyidejűleg 
az ingatlanokat a törzsvagyonból kiveszi. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2009.december 31. 
 
 
 
-----32. Előterjesztés a kaposvári 02267/2 hrsz-ú vízmű terület térítésmentes átvételéről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

#: 1009   Száma: 09.12.10/32/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
277/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 02267/2 hrsz-ú 
kivett vízmű területet, - végleges telekalakítást követően -, térítésmentesen átveszi a Somogy 
Megyei Önkormányzattól. Az átvételt követően az önkormányzat az ingatlant a 
törzsvagyonába helyezi. 
A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
      
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   2010. június 30. 
 
 

-----33. Előterjesztés a KBE Energiatermelő Kft.-vel való szerződéskötésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy a pályázati kiírás és a mostani előterjesztés 
visszavásárlási garancia kikötésének különbsége az, hogy a pályázati kiírás nem tartalmazta, 
hogy mikor szűnik meg és mikor nem élhet a visszavásárlási garanciával, viszont az 
előterjesztésben részletesen kifejtik a feltételeket. Jól érti-e, hogy nem kell semmit tenni a 
tulajdonosnak, mert szinte automatikusan megszűnik az önkormányzat visszavásárlási 
garanciája.  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy elővásárlás i 
szerződést kötöttek, így a cég átvállalja az ELMIB teljes körű kötelezettségeit, és az ELMIB 
is helyt áll a korábbi kötelezettségeiért.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő kérte, hogy meg kellene nézni és tájékoztatni kellene a képviselő-
testületet, hogy az erőmű bekapcsolódása a város távhő ellátásába valóban milyen 
viszonyokat teremt, mert 40 százalékkal olcsóbb a biogáz, viszont fele a kalória értéke. Mit 
profitál az önkormányzat és milyen költségviszonyok alakulnak ki a bioenergia és a 
Cukorgyár esetében? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a 40 % gáz és fűtés egyenértékben igaz, vagyis  
ennyivel lesz olcsóbb az uszoda fűtése. Egyetértett abban, hogy a fűtőértékük nem ugyanaz. A 
biomassza erőműről elmondta, hogy a szerződésben rögzítették, hogy milyen áron köteles  
átadni a hőt, viszont az ár a mindenkori gázártól függ. Amint ezeknél konkrétumok lesznek, 
mindenképpen a képviselő-testület elé hozzák.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1010   Száma: 09.12.10/33/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 12:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 88.00 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.00 10.71 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
278/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KBE Kft-vel és az ELMIB Zrt.-vel 
kötendő megállapodásról és adásvételi szerződésről szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt ezen szerződéseket és felhatalmazza a 
polgármestert azok aláírására.  
 
 Felelős:                                  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:                      Sárdi Péter igazgató   
 Határidő:                                2009. december 31. (a szerződések aláírására) 
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-----34. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2010. évi működési 

előleg kérelmeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1011   Száma: 09.12.10/34/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
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 3   10.71 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
279/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. évi Sport Keret 
terhére az alábbi összegű működési elő legeket biztosítja, mely összegek az egyesületeknek 
2010. évre biztosított eredményességi, működési és utánpótlás nevelési támogatásból 
levonásra kerülnek. 

 

   SE neve   2010. évi működési előleg (eFt) 
-------------------------------------------------------------- 
1. BITT KNRC    300 
2. Crystal SC       50 
3. Építők AC       80 
4. Favorit AC    150 
5. Kaposfüred  SC      50 
6. K. Asztalitenisz Club    160 
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7. K. Atlétikai Club    100 
8. K. Kézilabda SE    180 
9. K. Közép.Adorján SE   250 
10. K. Labdarúgó UP.Nev.Egy.    30 
11. K. Nehézatlétikai SE   260 
12. K. Ritmikus Gimnasztika SE    25 
13. K. Sportlövész Klub     30 
14. K. Tenisz Club      40 
15. K. Vízilabda Klub   370 
16. K. Vízügyi SC    300 
17. Közutasok K. Teke Klub     40 
18. Lovasakadémia SC     40 
19. K.R.Bene F.Labdarúgó Akadémia   50 
20. Toponár SE      50 
                                        ------------------------------ 
Összesen:             2.555 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. január 31.  
 
 
 

-----35. Előterjesztés a Kaposváron megrendezésre kerülő 2010., 2011. évi Látványtánc 
Európa Bajnokságokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1012   Száma: 09.12.10/35/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 78.57 
Nem szavazott 4   14.29 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
280/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposváron megrendezésre kerülő  
2010., 2011. évi Látványtánc Európa Bajnokságokról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy a 2010., 2011. évi rendezvényt az Önkormányzat a 2010., illetve 2011. évi költségvetés 
terhére az előterjesztésben írt feltételekkel támogatja. Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel 
kapcsolatos szerződés aláírására.  
 
Felelős:     Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:  Stickel Péter oktatási, kulturális és sport igazgató 
      Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:      2009. december (szerződés aláírása) 
 
 

-----36. Előterjesztés a „Medve gyermekkel” című szobor elhelyezéséről Kaposváron 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1013   Száma: 09.12.10/36/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: 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: 
 
281/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Toponár, Mikes K. u. és a pavilonsor 
sarkán fekvő önkormányzati területen történő „Medve a gyermekkel” c. térdísz felállításához.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2010. február 13. (a térdísz felállításának időpontja) 
 
 

-----37. Előterjesztés utca elnevezésekről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1014   Száma: 09.12.10/37/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: 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: 
 
282/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 6942/13 hrsz alatti 
út   

- 6942/35-46 hrsz-ú, valamint a 6942/25., 27., 28., 30. hrsz-ú ingatlanok előtti 
szakasza a Lazarine utca, 

- 6942/14-23 hrsz-ú, valamint a 6942/24., 26., 29. hrsz-ú ingatlanok előtti szakasza a 
Zorka utca, 

- 6942/4-11 hrsz-ú, valamint a 6942/32-34. hrsz-ú ingatlanok előtti szakasza az 
Anella utca elnevezést kapja. 

 
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő :                        2009. december 20. 
 
 

-----38. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 

felújításának támogatására beérkezett, feldolgozott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1015   Száma: 09.12.10/38/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: 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: 
 
283/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 

. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Léva köz 6. szám alatti, 
4879/3 helyrajzi számú blokkos lakóépület széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-
megtakarítást célzó felújítását, korszerűsítését és a 4.868.704,-Ft teljes felújítási- ebbő l 
4.552.704,-Ft elismerhető költséghez – amennyiben a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium a pályázatot kedvezően bírálja el és megítéli a 1.517.568,- Ft állami támogatást 
– 1.517.568,-Ft összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít a 
202/2008.(IX.25.) önkormányzati határozatban jóváhagyott 615.732-eFt keretösszegű  
Önkormányzati PANEL-PLUSZ HITEL igénybevételével a lakóközösség által vállalt  
1.833.568,-Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2009. december 31. 

 
 

-----39. Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás 
módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1016   Száma: 09.12.10/39/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: 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: 
 
284/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári többcélú kistérségi társulási 
megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a 
jegyzőt és a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2009. december 31. 
 
 
 
 

-----40. Előterjesztés a Közgyűlés 2010. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő megköszönte, hogy a napirendi pontnak tett javaslata bekerült a 
munkaterve. Figyelembe vette a  közreműködő személyek megjelölésénél, hogy a munkaköri 
leírásba vagy más önkormányzati rendeletben hogyan szabályozzák ezeket a kérdéseket. 
Emiatt javasolta, hogy a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
előterjesztésnél, az integrált városfejlesztésti stratégia kapcsán és a pénzügyi gazdasági válság 
csökkentés érdekében kidolgozott kaposvári model hatása a kaposvári gazdaságra szóló 
előterjesztésnél dr. Loncsár Krisztinát jelöljék meg közreműködőként Bajzik Imre igaz gató úr 
helyett. Az új utak, új munkahelyek, új otthonok végrehajtásának az értékelését júniusra tette, 
de a Hivatal februárra rakatta, amit korainak tartott. Bízott abban, hogy valakinek eszébe jut  
oktatáspolitikai témát javasolni. Elmondta, hogy a 2007-es költségvetés megalkotásakor 48 
határozati javaslati pontból 40 az oktatással foglalkozott. Javasolta, hogy vegyenek fel egy 
oktatási rendszerről szóló napirendet, ahol azt szakmailag és pénzügyileg áttekintenék.  
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Szita Károly polgármester támogatta a javaslatot és kérte, hogy a Városfejlesztésti Kft. 
ügyvezetőjét is jelöljék meg közreműködőként. A februári költségvetés tárgyalása után 
tesznek javaslatot a várospolitikai koncepcióban megvalósítandó programokra, de nem zárta 
ki a lehetőségét, hogy későbbi időpontban is visszatérjenek rá. Elmondta, hogy munkaterven 
kívül is felvehetik az oktatásról szóló előterjesztés áttekintését, azzal együtt, hogy az említett 
határozati javaslatok a lejárt közgyűlési határozatoknál mindenképpen megjelennek. 
Hangsúlyozta, hogy van a városnak oktatási koncepciója, de megígérte, hogy előkészítenek 
egy anyagot, és februárban javaslatot tesz majd a tárgyalás idejére.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1017   Száma: 09.12.10/40/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat 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: 
 
285/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évi munkatervét és 2010. évi jogalkotási 
programját elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 
 

-----41. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
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Jurmann Béla tanácsnok kifogásolta, hogy a vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjét 
szabályozó önkormányzati rendeletet még a februári munkatervben sem találta, bízott abban, 
hogy hamarosan megtárgyalják.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy hamarosan sor fog kerülni az előterjesztés 
megtárgyalására.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1018   Száma: 09.12.10/41/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:52  
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: 
 
286/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1./ A Közgyűlés a 198/2008. (IX. 25.)  önkormányzati határozat határidejét 2010. december 
31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közrműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. június 30. 
 
2./ A Közgyűlés a 286/2008. (XII. 11.)  önkormányzati határozat határidejét 2009. december 
31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közrműködik:  Stickel Péter igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2009. december 31. 
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3./ A Közgyűlés a 69/2009. (IV.23.) önkormányzati határozat határidejét 2010. június 30-ra 
módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. június 30. 
 
4./ A Közgyűlés 208/2009.(IX.24.) önkormányzati határozatát a következőképpen módosítja:  
 
Az önkormányzat a közgyűlést követően olyan új információhoz jutott, hogy a Nyár utcai 
csapadékvíz elvezetés kiépítése kapcsán a Nyár u. 42-48. sz alatti ingatlanokra az  
önkormányzat javára a szolgalmi jogok 2000. évben bejegyzésre kerültek. A 7205 hrsz-ú árok 
funkciója megszűnt, beolvadt a magántulajdonosok telkébe, azonban az ingatlan-
nyilvántartási átvezetése elmaradt. Ezért az árok területeket, melyek beolvadtak a 7209 és a 
7201 hrsz-ú ingatlanokba, a jelenlegi tulajdonosok részére Heim Kft. 69 m2 Szökendi Jánosné 
76 m2- a szolgalmi jog értékének fejében átadja.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:           azonnal 
 
 
 

-----42. Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségét (az új beruházások végleges és a működési költségéről) a Hivatal nem tudja 
teljesíteni. Elismerte, hogy a hivatali dolgozók leterheltek a beruházások szervezésében, de 
csak azért, mert a Városfejlesztési Kft. helyett foglalkoznak a feladatokkal. Amennyiben a 
Kft. foglalkozna a beruházások szervezésével, akkor Hivatal a hivatali munkáját  
hatékonyabban tudná ellátni.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szerint meg lehet ilyen célrendszert is jelölni ebben a 
feladatsorban, ők ezeket tartották a kiemelt céloknak, a többi számára a részfeladatok közé 
tartozik, de ígéretet tett arra, hogy jobban oda fog erre figyelni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1019   Száma: 09.12.10/42/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:55  
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: 
 
287/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának a 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljai 
az alábbiak: 

 
A négyéves várospolitikai koncepcióban és a különböző ágazati koncepciókban foglaltak, 
továbbá a Közgyűlés munkatervében megfogalmazottak valamint a Közgyűlés és szervei 
határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása, betartatása. 

 
Kiemelt célok továbbá:  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 
- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása; 
- az „Új munkahelyek, új utak, új otthonok” címet viselő,  várospolitikai és  

városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági program éves feladatainak 
végrehajtása; 

- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve az európai 
uniós pályázatokra; 

- a 2010. évi országgyűlési és helyi önkormányzati választások sikeres és hatékony 
lebonyolítása. 
 

Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, 
polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba 
állításával kell, hogy megvalósuljon. 
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Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 valamennyi igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 

-----43. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1020   Száma: 09.12.10/43/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:55  
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: 
 
288/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1996. évi XLIII. törvény  245/F.§ (2) bekezdése 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága részére a 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2010 évre az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
A tűzoltási és műszaki mentési alaptevékenység magas színvonalú végzése érdekében 
biztosítsák a személyi állomány folyamatos felkészítését, továbbképzését, továbbá új műszaki 
technikai eszközök beszerzését, a régiek pótlását, illetve a meglévő eszközök megóvását,  
karbantartását. A tűzoltóság kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer 
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állomány biztosításához éljenek a technikai eszköz pályázatok nyújtotta lehetőségekkel, 
létszámemelés esetén pedig biztosítsák az eszközök működtetéséhez szükséges személyi 
állomány lehető legrövidebb időn belüli felvételét, valamint kiképzését. Folytassák az 
újonnan felvételre kerülő  és a közelmúltban felszerelt fiatal állomány szakmai ismereteinek 
elmélyítésére és a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére kidolgozott szakmai programot. 
 
A tűzoltóság személyi állományának speciális kiképzéséhez tervezett, pályázati úton 
támogatott tűzoltó gyakorlópálya ütemezés szerinti készültségi állapotát biztosítsák. 
 
Hatékony tűzmegelőzési munkával biztosítsák Kaposvár és a tűzoltóság illetékességi 
területének tűzbiztonságát. Törekedjenek hatékony felvilágosító és kommunikációs  
tevékenység megvalósítására. 
 
A tűzoltási feladataik ellátásához feltétlenül szükséges oltóvíz biztosítása érdekében mérjék 
fel a működési területükön, a településeken ténylegesen igénybevehető oltóvíz 
mennyiségeket. A tapasztalatokat hasznosítsák a tűzesetek hatékony felszámolásának 
tervezésénél. 
 
Kaposvár város tűzvédelmi biztonságának növelése érdekében segítsék a Kaposvári Önkéntes 
Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) szakmai munkáját, működjenek együtt a hivatásos 
állomány utánpótlása érdekében a szakmai alap és továbbképzések szervezésében 
 
Szervezzék meg a Kaposvári Tűzoltóság fennállásának 135 éves jubileumi évfordulójának 
megemlékezésével kapcsolatos ünnepi rendezvényt. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok 
Határidő:  2010. december 15. 
 
 

-----44. Tájékoztató a címzetes főjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1021   Száma: 09.12.10/44/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 13:56  
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 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 3   10.71 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

-----45. Tájékoztató az adószakértők bevonásával lefolytatott iparűzési adóvizsgálatok 
eredményéről 

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

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő korábban is elmondta, hogy a könyvvizsgálók megpályáztatásánál a 
megbízási szerződésből látható volt, hogy elvétve fognak adóhiányt feltárni. Csak akkor 
tudnak eredményt elérni, amennyiben a könyvvizsgáló mellett olyan műszaki felkészültségű  
ember is ott áll, aki meg tudja mondani, hogy az adott épületnek a megosztott adóbevallások 
esetében a beruházás mennyi élő, mennyi gépi munkát jelent és a költségvetés alapján 
ellenőrizni tudja azt, hogy a bevallott ráfordításból megépíthető-e a beruházás.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy az általuk megjelölt szakértők 
más területről is bevonhatnak szakértőtársat, erről tájékoztattuk őket is, és érdekeltek is az 
adóhiány megállapításában, mert a megbízásuk értelmében a ténylegesen megállapított és 
jogerős adóhiány arányában részesülnek jutalékban.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1022   Száma: 09.12.10/45/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 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: 
 
289/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az adószakértők bevonásával lefolytatott iparűzési 
adóvizsgálatok eredményéről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán   címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

-----46. Előterjesztés a 2009. évi I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1023   Száma: 09.12.10/46/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 88.00 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.00 10.71 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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290/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2009. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 

-----47. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a polgármesteri keretéből 100 ezer forint a 
támogatás ad a „Szeretem Kaposvárt” részre.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1024   Száma: 09.12.10/47/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
291/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- a „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány részére                                                       100.000 Ft 
- a Kisebbségekért – Pro Minoritate  Alapítvány részére                               30.000 Ft 
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Tóth István tanácsnok egyéni képviselői keretéből 

- Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért Alapítvány                                  30.000 Ft 
- Liget Otthon Alapítvány                                                                                       20.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány                                                                                          20.000 Ft 

 
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási  Keretből 

- AFS Magyarország Alapítvány szervezet részére        100.000 Ft 
 
Ifjúsági Támogatási  Keretből 

- a „Gyermekeinkért Jövőjéért Alapítvány” részére                    15.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2009. december 31. 
 
 

-----48. Előterjesztő készfizető kezességvállalásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra 
javasolták az előterjesztést. Elmondta, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás ki fogja zárni 
azokat a településeket, akik nemet mondanak.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1025   Száma: 09.12.10/48/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:01  
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: 
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292/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 
elnevezésű pályázata megvalósítása érdekében, a Társulásból kizárandó önkormányzatok 
helyett (Hencse, Nagyhajmás) - melyek nem tették meg készfizető kezességüket - a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által az előkészítésre: 71.913.150 
Ft, a megvalósításra: 1.241.502.633 Ft összegben felveendő  hitellel és járulékaival 
kapcsolatban 0,51 %-ban, azaz 6.698.420 Ft-ra, és járulékainak összegére készfizető 
kezességet vállal. 
 
További három önkormányzat (Lad, Mike, Kőkút) nem hozta meg döntését a készfizető 
kezességvállalásról melynek összege Lad esetében: 5.253.663 Ft és járulékainak összege, 
Mike esetében: 5.779.029 Ft és járulékainak összege, Kőkút esetében: 5.647.688 Ft és 
járulékainak összege. Amennyiben december folyamán a fenti önkormányzatok is nemleges  
határozatot hoznak a hitel felvételével kapcsolatban, úgy a rájuk eső részre Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
vonatkozó hitelszerződés(ek) és kezességvállalási szerződés(ek) aláírására. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
     Dr. Kéki Zoltán jegyző 
 Közreműködik:  Molnár György 
     Bajzik Imre 
 Határidő:   2009. december 31. 
 
 

-----49. Előterjesztés TEKI támogatási cél módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1026   Száma: 09.12.10/49/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
293/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése TEKI pályázati célok módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy méltányossági kérelmet nyújtson be a 

DDRFT-hez, hogy a TEKI támogatás felhasználását önkormányzati lakóépületek 
felújítására engedélyezze. A nehezedő gazdasági helyzet miatt a Kinizsi ltp. 7. szám alatti 
45 önkormányzati bérlakás építésének megkezdése későbbre várható, azonban a megítélt  
20.000,- eFt támogatással 2010. év végéig el kell számolni. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. december 11. 

 
2. Az Önkormányzat a TEKI támogatást az alábbi célokra kívánja igénybe venni: 

 

S.sz . Pályázati cél Teljes ktg. 
(Ft) 

Önkormányzat
ot terhelő ktg. 

(Ft) 
1. Fő u. 34. szám alatti épület (műemléki védelem alatt) 

utcai homlokzat- és tetőfelújítása (hrsz: 401) 
9.887.986 9.887.986 

2. Fő u. 74. szám alatti homlokzat- és tetőfelújítása 
(utcafronti épületrészen) (hrsz: 602/1) 

15.359.563 15.359.563 

3. Fő u. 78. szám alatti  homlokzat- és tetőfelújítása 
(utcafronti épületrészen) (hrsz: 604) 

10.514.405 10.514.405 

4. Kontrássy utca 4. szám alatti épület (műemléki védelem 
alatt) tetőrekonstrukció (hrsz: 233) 

8.781.089 5.971.140 

5. Ady Endre utca 4. szám alatti épület homlokzat, tető, 
utcai portál és bejárati kapu felújítása 
(hrsz: 297) 

48.244.163 13.773.708 

 Összesen: 92.787.206 55.506.802 
 

A pályázat szempontjából elszámolható költség  55.506,802,- eFt: 
Támogatási igény:     20.000,- eFt. 
Önerő:       35.506,802,-eFt. 
Az önrészt a Közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendeletben a lakás- nem lakás  
bérlemények felújítása előirányzat terhére biztosítja.  
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2009. december 11. 
 
A vegyes tulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonostársakat terhelő beruházási 
költség biztosításának módja külön megállapodásban kerül meghatározásra. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2010. február 28. 

 
 

-----50. Előterjesztés a 2010. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztés: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Horváth Gáborné és Simonics Lászlóné meghívott 
vendégeket.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Tálos Krisztián képviselő megkérdezte, hogy ezek a rendezvények mennyire teszik vonzóvá 
Kaposvárt az ideérkező emberek számára, amikor az idegenforgalmi adó tekintetében 2,5 
millió forint bevétellel számol a város, ami 7400 körüli vendégéjszakát jelent?  
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint a turisztika gátjának a négy csillagos szálloda 
hiányát tartotta. Elmondta, hogy ezek a befektetések több mint 100 millió forintból valósulnak 
meg.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben a 2009. évi program 
értékelése mellett már megjelent a 2010. évi program, amiből kitűnik Pécs, mint  
fesztiválközpont megjelenése régióként, társként. Az új programokkal Kaposvár színesíteni 
tudja az eddigi kínálatát, új arculatot biztosítva a rendezvénynek. Örült annak, hogy a Méz 
Fesztivál 3 naposra bővült. Biztos volt abban, hogy a fesztivál eddigi sikereit az idén túl fogja 
szárnyalni.  
 
Kováts Imre képviselő nem volt abban biztos, hogy az előirányzott összeg elegendő a 
rendezvények színvonalas megrendezéséhez.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok egyetértett a 2010. évi rendezvények döntő többségével. Az 
előterjesztésben a Tavaszi Fesztivál két évenkénti megrendezésének magyarázatul a Fesztivál 
Tanács szervezőinek fáradtságát, az újítás lehetőségét adta magyarázatul, amivel nem értett 
egyet. Javasolta a rendezvény évenkénti megrendezését, amennyiben szükséges a Tanács  
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tagjainak, a szervezők változtatásával. Véleménye szerint a Nemzetközi Gyermekszínházi 
Biennálé gyermekdarabok előadásával nem vonz elég látogatót a városba, ezért átgondolásra 
javasolta minden második évben megrendezésre kerülő diák színházi, színjátszói találkozó 
szervezését, ami méltó ellenpárja lenne a fiatalok futball fesztiváljának.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok nem értett egyet a Tavaszi Fesztivál kötelező megjelenítését 
illetően. Felhívta a dr. Szép Tamás tanácsnok figyelmet, hogy a gyermekszínházzal 
kapcsolatos ötlete 70 km-re, a Helikon rendezvényeken megvalósul. Helyette arra kellene 
hangsúlyt fektetni, hogy a valóban elfáradtnak tűnő és megújításra szoruló Tavaszi Fesztivál 
helyére milyen rendezvények lépnének. Elmondta, hogy többen is érdeklődtek tőle a Retro 
Fesztiválról. 
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy 130 millió forint körüli 
összköltséggel rendelkezik a fesztiválsor, amibő l 87,5 millió forint az önkormányzati 
támogatás. A rendezvény szervezésénél figyelembe veszik, hogy egyrészt a kaposvári lakosok 
illetve nagy mértékben a turisztika kapcsán a város hírét vivők részére készítik. A Tavaszi 
Fesztivált a kaposváriak részére rendezik, és továbbra is folytatni fogják 2011-ben. A 
Kamarazenei Fesztivál esetében esélyük van arra, hogy ezrek jöhetnek külföldről. A Retro 
Fesztivál esetében sátrazni fognak, ami nem fogja növelni a szállásférőhelyek telítettségét. A 
Futball Fesztivál nemcsak kaposváriakat, hanem külföldieket is vonz, így a kaposvári és a 
környéki szállodák is megtelnek. Nem hitte, hogy elfáradtak a Fesztivál Tanács tagjai,  hanem 
az alapvetően kötött programkínálat miatt nehéz újítani a programon.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1027   Száma: 09.12.10/50/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:15  
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: 
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294/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi 

kulturális programokról szóló előterjesztést. A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő 
rendezvények programját jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2010. december 31. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése a 2011. évi újévi koncert szervezésére felkéri a 
Kaposvári Szimfonikus Zenekart. A hangverseny megrendezéséhez a Közgyűlés 2 000 e 
Ft összegű támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2010. január 2. 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi Kaposvári Farsangi Napok 
rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
rendezvények megtartásához az Önkormányzat 2 500 e Ft összegű támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató  
Határidő:  2010. február 5. 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi Katonazenei Találkozó 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
rendezvények megtartásához az Önkormányzat 1 500 e Ft összegű támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató  
Határidő:  2010. március 26. 
 

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi Nemzetközi Gyermekszínházi 
Biennálé megszervezésére felkéri a Csiky Gergely Színházat. A Biennálé 
megrendezéséhez a Közgyűlés 15 000 e Ft összegű támogatást biztosít azzal a feltétellel,  
ha az Oktatási és Kulturális Minisztérium legalább ilyen mértékben támogatja a 
rendezvényt. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2010. május 3. 
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6.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése a 2010. évi Festők Városa Hangulatfesztivál 
művészeti programjainak szervezésével megbízza a Művészetek Kincsesházát, a kísérő 
programok szervezésével pedig az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
fesztivál megrendezéséhez az Önkormányzat 20 000 e Ft összegű támogatást biztosít, 
melyből a programok megvalósításához 10 000e Ft-ot a Művészetek Kincsesháza, 
10 000e Ft-ot a Együd Árpád Általános Művelődési Központ használ fel. 

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató 
   Simonics Lászlóné igazgató  
Határidő:  2010. május. 31. 
 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi Szentjakabi Nyári Esték 
rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. 
Az előadások  megrendezéséhez az Önkormányzat 6 000 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató  
Határidő:  2010. augusztus 12. 
 

8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Youth Football Fesztivál megszervezésére 
együttműködési szerződést köt a Yogo Bonito Európa Kft-vel. A rendezvény 
megszervezéséhez 9 300 e Ft támogatást biztosít az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. április 30.  
 

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál rendezvény megszervezésével 
megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez 500 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:  2010. szeptember 17.  
 

10.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az a Kaposvári Advent-Karácsony, Szilveszter 
2010 rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Általános 
Művelődési Központot. A rendezvények megtartásához 6 500 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Molnár György igazgató 
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Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:  2010. december 31.  
 

11.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 
figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. Ha a pályázati források nem 
érhetők el, a rendezvényeket csökkentett programmal kell megvalósítani. 

       
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Bajzik Imre igazgató  
   Horváth Gáborné igaz gató 
   Simonics Lászlóné igazgató 
Határidő:  2010.december 31. 

 
 
Horváth Gáborné igazgató megköszönte a képviselők támogatását és munkájukat. 
Elmondta, hogy a Fesztivál Szövetségtől megkapták a jó minősítésű fesztivál címet, amit  
átadott a polgármester úr részére.  
 
 
 
 

-----51. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. szociális város-rehabilitációs 
projektek előkészítésére szóló megbízásaról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte dr. Loncsár Krisztinát, a Városfejlesztési Kft. 
vezetőjét.  
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1028   Száma: 09.12.10/51/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:17  
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: 
 
295/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Városfejlesztési Kft.-vel a szociális  
város-rehabilitációs projektek előkészítésére kötendő két megbízási szerződést az előterjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja, és a 2010. évi költségvetési rendeletében az előkészítési 
feladatok fedezetére 22.500 eft-ot biztosít, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
szerződések aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal, illetve 2010 február 25 (költségvetési tervezés) 

 
 
 
 

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

 
Kováts Imre képviselő „Több mint egy évtizedes képviselői könyörgésem után sikerült  
elérni, hogy az önkormányzat felújítatta a Pécsi u. északi oldali járda egy – a templomtól az 
ipartelep bejáratáig terjedő – szakaszát. 
A Hősök Templomát körülölelő járdaszakasz – a november közepén befejezett felújítást 
követően – impozáns látványt nyújt, ugyanis – a templom előtti tér rusztikus stílusához 
igazodó – „tégla” burkolatot kapott, igaz magas-sarkú, netán tűsarkú cipővel nem ajánlatos 
rajta menni. A zöld terület is átesett némi tereprendezésen, bár az összegyűjtött, mint egy 
teherautónyi levelet nem szállították el (szél miatt lassan nem is lesz mit elszállítani). 
Legnagyobb megdöbbenésünkre egy november végi ködös reggelen megjelent az E-ON és 
több feltáró gödröt ásott a zöld területen, mondván keresik a 20 kV-os kábelt, amit ki akarnak 
cserélni.  A kábel keresés következményeként a java december 2. napján tárult az arra járni 
szándékozók elé, ugyanis a templomot dél-nyugati irányban körülvevő járdaszakasz egy 
jelentős részét – az alatta lévő beton, illetve aszfalt burkolattal együtt – felbontották. Nem 
tudni, hogy – figyelembe véve a kedvező idő járás jótékony hatását –mi következik még, mert  
az interpellációm írásakor is serényen dolgoznak.  
Nem elsősorban azt kifogásolom, hogy miért a helyi rendeletben szabályozott időpont, azaz 
november 15-e után végez az E-ON burkolat-bontást (feltételezem engedély nélkül). Azt 
teszik szóvá a környéken lakók, illetve a templomba járók hogy a kábelfektetési munkákat  
miért nem a járdafelújítás előtt végezte el az E-ON. Nem értem, hogy a Polgármesteri Hivatal 
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munkatársai – akik ha konkrétan nem is tudták, de valószínűsítették az E-ON szándékát – 
miért nem akadályozták meg a Szolgáltatót ebbéli ténykedésében? Egy biztos, a járda már 
nem lesz ugyanolyan, mint a felújítás után volt.  
Mit kell tenni annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal érvényt szerezzen a 
„technológiai sorrendnek”, illetve a helyi rendeletnek?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „A Hősök temploma környékén lakók okkal teszik szóvá, 
hogy a villamos kábelfektetési munkákat miért nem a járdaépítés előtt kezdték el. Ennek 
azonban nem a Hivatal az oka. A felújítási,  fejlesztési elképzeléseinkről minden évben 
tájékoztatjuk a közműszolgáltatókat, kérve, hogy saját feladataik meghatározásánál, 
időzítésénél legyenek erre figyelemmel. Tájékoztatjuk őket az útfelbontási morotóriumról, 
illetve engedélyezés esetén - amit a Városgondnokság tesz -, a felbontás utáni helyreállítás 
rendeleti előírásairól, így történt ez jelen esetben is. A tények, a Pécsi utcai felújítás  
kezdésének időpontja 2009. október 12, befejezési határidő 2009. november 9. volt, ám a 
munkák befejezése megcsúszott. Az E-ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. ez év november 
2. és november 15. közötti időszakra, erre a szakaszra kért és kapott közterület felbontási 
engedélyt egy kábelcsere céljából. Az E-ON a meghívás ellenére nem vett részt a munkálatok 
koordinációjával kapcsolatos előzetes megbeszélésen, melynek tárgya épp a Hősök Tere előtti 
járdaszakasz felújítása volt. A Hódút a szerződéses kötelme szerint elvégezte a járdaépítést a 
Pécsi utcában, majd az E-ON is felvonult a kábelfektetéshez a Mező utca-Pécsi utcai 
nyomvonalon. A Mező utca alatt a kábelt átfúrással lehetett lefektetni, de ehhez indító és  
fogadó gödör kellett mindkét oldalon. A Pécsi utcán egyébként jó részt zöldsávban tervezett 
kábelt csak úgy tudta az E-ON a fogadó gödörből átvezetni, ha már elkészült járdát egy 
szakaszon felbontja. A kényszerű helyzetben az E-ON vállalta a helyreállítás teljes költségét  
és a villamos ellátás biztonsági érdekében a munkát elvégezte. A hibás építési sorrend 
kellemetlen, jogosan vált ki a képviselő úr és mások kritikai észrevételeit. Ma már azonban 
nem lehet mást tenni, mint meg kell követelni a hibátlan helyreállítást, a munkával egyébként 
szerződés szerint december 12-ig elkészülnek.” 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a Kapos TV tegnap esti erről szóló riportja után azt 
gondolta, hogy visszavonja az interpellációját, mert egy képviselő társa etikátlan módon olyan 
témakörben nyilatkozott és mondott részben valótlan dolgokat, amelyek egy képviselővel 
szemben elfogadhatatlannak tartott. A másik ok, amiért el akarta halasztani, mert erről a 
dologról sokkal többet tud, mint amit a jegyző úr leírt. Egyébként elfogadta az interpellációra 
adott választ. 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő „Várható-e a Klapka és a Buzsáki utcák teljes  
szélességében való burkolása? Tervezik-e esetlegesen a Kisfaludy és a Buzsáki utcát 
összekötő utcák további egyirányúsítását?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „A Klapka utca útburkolatának a felújítása szerepel a 
terveink között, a felújítandó utak között nyilvántartjuk. A TEUT program keretén belül is  
javasoltuk már a végrehajtását, de annak pénzügyi keretein belül nem tudtunk sort keríteni rá. 
A 2010. évi felújítási igények közt szerepelni fog a Klapka utca.” 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő „Mivel részlegesen kaptam meg a választ, ezért is álltam 
meg itt, mert itt volt még egy kérdés, hogy tervezik-e esetlegesen a Kisfaludy és a Buzsáki 
utcákat összekötő utcák egyirányúsítását? Erre legyenek szívesek írásban válaszolni részemre.  
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Mivel a Somogyi Hírlap tudósítása szerint is a József Attila utca csúcsidőbeni közlekedési 
állapota katasztrofális, ezért kérdezem, hogy a 4 évvel ezelőtti jelzésem elutasítása ellenére 
gondolkodnak-e a helyzet megoldásában? 
Interpelláció 
Nyestek rágják a belvárosban a személygépkocsik vezetékeit, a motorháztetők szigetelő  
anyagait. Ezek az állatok meglehetősen elszaporodhattak. Tanyáznak zegzúgos helyeken, 
használaton kívüli padláson. Mi a teendő azon kívül, hogy a személygépkocsi tulajdonosok 
erre a célra gyártott spray-vel fújják be autóikat, hiszen ijesztőek és fertőzést is terjeszthetnek 
a szaladgáló állatok. Milyen intézkedés várható? 
Nincs összefüggésben az ugyancsak elszaporodott patkányokkal? 
Az Irányi Dániel és a Kossuth Lajos utcában is volt elpusztult tetem a padka mellett, az 
üzlettulajdonosok legnagyobb döbbenetére. Tudomásom szerint bejelentették a 
Városgondnokságon. Milyen intézkedést terveznek a helyzet felszámolására?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Visszatérve a Buzsáki utca Sportpálya mellett keskeny 
burkolatának szélesítését nem tervezzük, ugyanis a bevágási rézsű szakadó lapja a burkolat  
alá kerülne, és a gépjárműforgalom a partfal romlását és omlását idézné elő.  
Egyirányúsításokat nem tervezünk lásd. Közlekedésfejlesztési koncepció. 
 A József Attila utca továbbra is a városi gyűjtőűt hálózatának a része. A forgalom 
csökkentésére nincs közvetlen eszközünk. Annak gyorsabb lefolyását csak az segítheti elő, ha 
a Magyar Közút Nonprofit Kft. megvalósítja a Berzsenyi utcai közlekedési jelzőlámpák 
jelenleginél jobb összehangolását, illetve növeli a jelzőlámpa József Attila utcáról egyenesen, 
illetve balra nagy ívben tovább haladó járművek áteresztését biztosító fázisidejét. Erre 
ismételten felkértük a közút kezelőjét.  
Az interpellációra adott válasz: ahogy tisztelt képviselő asszony is leírta, a nyestek 
magánterületen lévő, használaton kívüli padlásokon, fáskamrákban, illetve zegzugos helyeken 
élnek. A nyestek kiirtására intézkedést nem tehetünk és nem is tervezünk ilyet, egyébként 
ezek az állatok egészségügyi veszélyt nem jelentenek. Értékeink védelme, biztosítása és nem 
az állatok legyilkolása lehet a megoldás.  
A szennyvízcsatorna hálózatban a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. rendszeres 
patkányirtást végeztet. Elmondható, hogy városunkban a patkányok populációja szerencsére 
nem jelentős, azonban a Berzsenyi út nyugati oldalának átépítését követően néhány példány a 
belvárosi részen is felbukkant.  
A közterületen lévő patkányok irtására szerződést kötöttünk egy kaposvári szakcéggel. Az 
irtási munkát eseti megrendelésre (lakossági és egyéb bejelentés után) végzik.” 
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő hasznosnak vélte, hogy elhangzott az állatok elleni 
védekezési lehetőség. Elfogadta a választ. Elmondta, hogy ő már 4 évvel ezelőtt tanácsolta a 
jelzőlámpák a József Attila utcáról nagyobb áteresztését biztosító beállítását, remélte, hogy 
hamarosan meg is valósul.  
 
 
Szita Károly polgármester felkérte Dér Tamást, hogy lássa el a jegyzőkönyv-hitelesítői 
feladatokat Borhi Zsombor tanácsnok ülés közbeni eltávozása miatt.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1029   Száma: 09.12.10/51/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Dér Tamás képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az 
alábbiak szerint döntött: 
 
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: 
 
296/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Dér Tamás képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
megválasztotta. 
 
 

-----52. Szóbeli előterjesztés a helyi védelem alá helyezett épületekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Margit templom esetében Rumszauer atya 
azzal a kéréssel fordult hozzájuk, hogy jelentős Európai Uniós támogatásban részesülhetne a 
templom helyreállítása, amennyiben helyi védettség alá helyezik. Ezt rendeleti szabályozással 
lehet megtenni, viszont az idő rövidsége miatt egy határozati javaslatot fogalmaztak meg, 
amely úgy szól, hogy a város Közgyűlése úgy határozott, hogy a soron következő ülésen 
napirendre tűzi a helyi védelemről szóló rendeletének módosítását, melynek keretében dönt a 
Margit templom védelem alá helyezéséről.  
 
 

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

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

#: 1031   Száma: 09.12.10/52/0/A/KT 
Ideje: 2009 december 10 14:32  
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: 
 
297/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy soron következő ülésén 
napirendre tűzi a helyi védelemről szóló rendeletének módosítását, melynek keretében dönt a 
Margit és a Szent József templomok védelem alá helyezéséről. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János főépítész 
Határidő:  2010. február 25. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
  polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Dér Tamás                                                        Zsoldos Róbert 
                           képviselő képviselő 
 
 


