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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2010. január 7. 
 
 

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 - 
 
 



2010.01.25. 15:44:44        N:\Users\Szazt izenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-01-07.doc        2. oldal, összesen: 18 

 

-----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 27 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése című, DDOP-

2.1.1/B-2F-2009-0002 azonosítószámú projekttel kapcsolatos támogatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést, 

• a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál tervezett napkollektorok elhelyezéséről szóló 
előterjesztést, 

• a Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDOP-2008/1.1.1 A jelű pályázaton való 
részvételhez szükséges nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést, 

• a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratainak módosításáról 
szóló előterjesztést, 

• alapító okirat módosítás kiegészítést.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1094   Száma: 10.01.07/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend 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: 
 
1/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 
 

• A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése című,  
DDOP-2.1.1/B-2F-2009-0002 azonosítószámú projekttel kapcsolatos támogatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést, 
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• A Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál tervezett napkollektorok elhelyezéséről 
szóló előterjesztést, 
 

• A Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDOP-2008/1.1.1 A jelű pályázaton való 
részvételhez szükséges nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést, 
 

• A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratainak 
módosításáról szóló előterjesztést, 
 

• Alapítványi támogatásról szóló előterjesztést. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának 
támogatásáról szóló 13/20008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 
19/2008.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére támogatás nyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

4. Előterjesztés az „AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című  
pályázat tartalmi megvalósításához szükséges többlet önerő biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

5. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város és a „Kaposvár és a Zselic vidéke 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület” között megkötendő Középtávú 
Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
6. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 

fejlesztése című, DDOP-2.1.1/B-2 F-2009-0002 azonosítószámú projekttel 
kapcsolatos támogatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
7. Előterjesztés a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál tervezett napkollektorok 

elhelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
8. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDOP-2008/1.1.1 A jelű 

pályázaton való részvételhez szükséges nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
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9. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító 
okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 

 
-----1. Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának 

támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1095   Száma: 10.01.07/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:09  
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 az 1/2010.(I.08.) 
önkormányzati rendeletét az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról 
szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----2. Előterjesztés a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 

19/2008.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1096   Száma: 10.01.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:09  
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 2/2010.(I.08.) 
önkormányzati rendeletét a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról (ÖKO-PROGRAM) szóló, a 11/2009.(II.26.) önkormányzati rendelettel 
módosított, 19/2008.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----3. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére támogatás nyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy mennyi és mikor jár le a Kosárlabda Klubnak az  
adóssága?  
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Szita Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Kosárlabda Klub 
adóssága, ami 30 millió forint, 2010. év végére jár le. 
. 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő javasolta, hogy a jelentős adósságállomány csökkentése érdekében 
ezt az összeget a város írja le az adósságállományból, és fordítsa szabadidős és iskolai jellegű  
sporttevékenységre.  
  
Szita Károly polgármester hangsúlyozta, hogy jelen esetben a „postás” szerepre 
vállalkoztak, mivel egy sportszerető vállalkozás támogatni kívánja a Kaposvári Kosárlabda 
Klubot, megkérve a Hivatalt a pénzösszeg továbbítására.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1097   Száma: 10.01.07/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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: 
 
2/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub 
Kft. részére a 2010. évben 4.200.000.- Ft többlet működési támogatást biztosít a Magyar 
Telekom Nyrt.-től a kosárlabda sport támogatására átvett pénzeszköz terhére. A Kaposvári 
Kosárlabda Klub Kft a többlet támogatás felhasználásáról 2010. február 28.-ig köteles  
elszámolni.  
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2010. január 15.  
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-----4. Előterjesztés az „AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 

pályázat tartalmi megvalósításához szükséges többlet önerő biztosításáról 
Előterjesztés: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztés azt jelenti-e, hogy a város erre a 
ciklusra bérlakás építési programjáról végleg letett? 
 
Szita Károly polgármester nemmel válaszolt.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint az önkormányzat letett a bérlakás építési 
szándékáról, mivel az előterjesztés megfogalmazza, hogy a bérlakásépítésre elkülönített 
hitelkeret nem került felhasználása, így a maradvány átcsoportosításaként az Agóra 
önrészeként kerül finanszírozásra.  
 
Szita Károly polgármester gratulált Kováts Imre képviselőnek a Somogy Polgáraiért díj 
kitüntetés odaítéléséért. 
 
Kováts Imre képviselő megköszönte a gratulációkat. Az előterjesztésnél tényszerűen 
elmondta, hogy az Együd Művelődési Ház felújítása, átalakítása nem szerepel a 
településfejlesztési koncepcióban, az integrált városfejlesztési stratégiában, és a 4 éves  
városfejlesztési programban sem. A város 2008. februárban úgy vállalt kötelezettséget az 
Agóra megvalósítására, hogy nem vizsgálta meg, hogy a jelenlegi Együd Művelődési 
Központ, a felújított Szivárvány Színház, a megépülő Nostra Központ mellett van-e valós  
igény a gigantikus, több funkciós művelődési központra és milyen terhet jelent az új 
létesítmény üzemeltetése. A képviselők számára a közbeszerzési eljárásnál derült ki, hogy az 
Agóra 4 emeletes intézménnyé való átalakítást jelent, amit elképesztő arányvesztésnek tartott. 
A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy az aránytalan pénzügyi terheket jelentő és erkölcs i 
veszteséggel járó feltételek ismeretében sem tudják a korábbi döntésüket felülvizsgálni,  
megváltoztatni, pedig azt helytelennek tartotta. Véleménye szerint megvalósítják a 
beruházást, kerül amibe kerül. A beruházás 500 millió forintos önrész vállalást jelent, vagyis a 
szociális rászorultak számára ebben az önkormányzati ciklusban sem építenek egyetlen lakást  
sem a kaposváriaknak, annak ellenére, hogy 500-at majd 120-at ígértek.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület döntött az Együd 
Művelődési Központ átalakításáról és az Agóráról, mivel felkérték Kaposvárt, hogy nyújtsák 
be a pályázatukat a 88%-os Európai Uniós támogatással építendő Agórára. Az előterjesztés 
tárgyalásakor felmerült, hogy a Nostra, a Szivárvány és az Agóra sok-e, összefügg-e 
egymással és hogyan lehet tartalommal megtölteni a 3 kulturális funkciójunak tekinthető 
intézményt. Az Agóra egy ifjúsági művelődési ház, több teremmel, ahol a civil 
szervezeteknek is helyet biztosítanak a működésre. A Szivárvány fő funkciója a hangverseny 
és zeneterem, és emellett még konferenciákra is alkalmas. A Nostráról elmondta, hogy még 
most sem biztos a megvalósítása. Elmondta, hogy a 2010. február 25-én tárgyalandó 
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költségvetés, a 4 éves program és a kiemelt program összefügg egymással, és csak a 2010. évi 
költségvetés megállapítása után tud arról beszámolni, hogy még milyen Európai Uniós önerő 
alap vagy infrastruktúra hitel szükséges a beruházások megvalósításához. Hangsúlyozta, hogy 
nem mond le a város az önkormányzati bérlakás építésről, mert véleménye szerint vissza 
fognak jönni a régi támogatási rendszerek, ami elősegítette az önkormányzatokat a 
bérlakásépítésben, viszont jelenleg nincs támogatás.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 1098   Száma: 10.01.07/4/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 81,48 78,57 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 5 18,52 17,86 
Szavazott 27 100.00 96,43 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
3/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „AGÓRA - multifunkcionális  
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása” című pályázat tartalmi megvalósításához szükséges többlet önerő  
biztosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta. 
 
 
1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a TIOP-1.2.1/08/1 kódszámú, „Kaposvár a 

térség Agórája, az Agóra térsége” elnevezésű pályázat megvalósításához a támogatás  
mértékének csökkenése, a tervezett kivitelezési költség többlete és  az ÁFA-kulcs 
növekedése hatására bekövetkezett ÁFA-többletköltség miatt, az ÁFA-kompenzáció 
figyelembevételével még szükséges 282.733 e Ft többletforrást, összesen 432.321 e Ft 
összegű önerőt az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program keretében 
megkötött 9 milliárd forintos hitelkeret terhére biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal.  
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2. A Közgyűlés az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program keretében 
megkötött 9 milliárd forintos hitelkereten belül a bérlakásépítésre elkülönített hitelkeret 
1.124.035 e Ft maradványának átcsoportosítását kezdeményezi az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Operatív Programja keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges  
önrész biztosítására szolgáló hitelkerethez.  
Az átcsoportosított összegből   

614.889 e Ft a Városközpont rehabilitáció projekthez; 
65.612 e Ft a Keleti Ipari Park kialakítása projekthez; 

 432.321 e Ft az AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása projekthez 
11.213 e Ft az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek esetleges további  
többletköltségeire  

kerüljön felhasználásra.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megkötött hitelszerződések módosítására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. április 30.  

 
-----5. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város és „Kaposvár és a Zselic vidéke 

Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület” közt megkötendő Középtávú 
Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1099   Száma: 10.01.07/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100,00 96,43 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 27 100.00 96,43 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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4/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési megállapodást 
elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2010. január 15. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Kaposvár és a 
Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére a TDM pályázat 
önerejére biztosított 7 410 e Ft támogatást 9 308 e Ft-ra megemeli. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  pályázati ütemterv szerint 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 
fejlesztése című, DDOP-2.1.1./B-2F-2009-0002 azonosítószámú projekttel kapcsolatos 

támogatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy milyen típusú változtatások várhatóak az 
uszoda esetében a projekt zárásáig?  
 
Jurmann Béla tanácsnok mi indokolja polgármester úr teljes körű felhatalmazását?  
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a határozati javaslat azt jelenti-e, hogy a felmerült  
többletköltségeket támogatási szerződés keretében elismertessük a támogató szervezettel? 
Nem látja-e szükségét a polgármester úr annak, hogy akár napirendi pontként, vagy a 
cselekvési tervben tájékoztassák a képviselő-testületet, hogy a közönség mikor tudja az  
uszodát igénybe venni, mert 2010. augusztus 31-e után kellene fogadnia a látogatókat, viszont 
a műszaki átadás, átvétel és az üzembe helyezési eljárás hosszú hónapokat vesz igénybe?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy az építkezés során 
számtalan előre nem látott pótmunka igény merült fel, viszont a kivitelezőnek elmondták, 
hogy az előre megbeszélt pénzből kell gazdálkodnia. De arra látnak lehetőséget, hogy a 
műszaki tartalmon belül, a színvonal megtartásával és a Regionális Fejlesztési Ügynökség 
jóváhagyásával módosítással élhetnek, amit a pótmunka költségei közé tudhatnak be. Azért 
volt szükséges az előterjesztés testület elé hozása, mert minden apró módosításhoz nem lehet 
közgyűlést összehívni. Az előző napi projektvezetői tárgyaláson elhangzott a kiemelt  



2010.01.25. 15:44:44        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-01-07.doc        11. oldal, összesen: 18 

 

projektek vezetőitől, hogy az Uszoda egész komplexumát be fogják fejezni 2010. augusztus 
31-re, viszont a 25 méteres blokkot már a nyár elején szeretnék átadni.  
Javasolta, hogy a februári közgyűlésre hívják be a projektvezetőket, és adjanak tájékoztatót a 
kiemelt projektek kivitelezési munkáinak állásáról.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a februári közgyűlésen a költségvetésnél 
tesznek egy olyan határozati javaslatot, ami generális felhatalmazást ad a polgármester úrnak 
azért, hogy a gyakori nyilatkozattétel miatt ne kelljen hetente közgyűlést összehívni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő több évtizedes beruházás szervezési tapasztalatából adódóan 
elmondta, hogy nagy beruházásnál mindig előadódnak előre nem látható munkák. 
Tapasztalata szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás több hónapot is igénybe vesz, így nem 
tartotta biztosnak az Uszoda augusztusi átadását. Véleménye szerint látható, hogy a kaposvári 
vállalkozások nem készültek fel az ilyen nagyságrendű beruházások pénzügyi 
finanszírozására, mert a vállalkozóknak 3 hónapig vagy még tovább is finanszírozniuk kell 
több 100 millió forintot, amire jelenleg egyetlen kaposvári vállalkozás sem képes. Ezért 
kellene tudatosítani azt, hogy miért nem kaposvári vállalkozás nyeri meg a nagy beruházások 
kivitelezését.  
 
Pintér Lóránd képviselő érti, hogy a felhatalmazással felgyorsítják az Uszoda ügymenetét. 
Viszont a városban olyan hírek járnak, miszerint az Uszoda beruházása „nyögvenyelősen” 
megy, így joggal formál a képviselő-testület igényt a beruházás figyelemmel kísérésére, mivel 
a beruházás pénzügyi finanszírozása hosszú évtizedekre kihat. 
 
Szita Károly polgármester kihangsúlyozta, hogy a Fürdőnek 2010. augusztus végéig el kell 
készülnie, mert a szerződésben jelentős, milliós kötbérek szerepelnek. Abban az esetben, ha 
jegyző úr nem kéri a felhatalmazást, akkor megáll a munka a szigorú elő írások miatt. Az 
előírásokról elmondta, hogy a számlákat 3-4 hónap benyújtása után 60 napos kifizetési 
határidővel akár 6 hónapig is meg kell előlegezniük. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1100   Száma: 10.01.07/6/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:34  
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: 
 
5/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése” című, DDOP – 2.1.1/B – 2F – 2009 – 
0002 azonosítószámú projektre vonatkozóan felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási 
Szerződés szükséges, mindennemű (az elszámolható költségek tényleges felmerülését, illetve 
a költségek évek közti  átcsoportosítását, valamint műszaki tartalmi változásokat, vagy egyéb 
jellegű, a projekttel kapcsolatos változásokat, stb. érintő) módosításával kapcsolatos 
intézkedés megtételére, illetve a Támogatási Szerződésmódosítás(ok) aláírására a 
Közgyűlés felé történő utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal, a projekt zárásig 
 
 
 

-----7. Előterjesztés a Klebelsberg Középiskola Kollégiumnál tervezett napkollektorok 
elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a napkollektorok elhelyezésével megfelelő  
megtakarítást érhetnek el.  
 

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

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

#: 1101   Száma: 10.01.07/7/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100,00 96,43 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 27 100.00 96,43 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
6/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Középiskolai 
Kollégiumnál tervezett napkollektoros rendszerek telepítése kapcsán elvégzendő feladatokat 
és a napenergia hasznosításából eredő  megtakarításról szóló előterjesztést, és a következő 
határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a KEOP-2009-4.2.0/B jelű pályázaton 60%-os 

támogatás elnyerése esetén a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál megépíti a 
napkollektoros rendszert. 
A beruházás fedezetére bruttó 50.275 eFt önerőt biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. július 31. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2009-4.2.0/B pályázati 

konstrukció keretében a napkollektoros rendszerek telepítését célzó 125.688 eFt összegű  
projekt megvalósításához 75.413 eFt támogatás elnyerése érdekében. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2010. február 15. 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a napkollektoros rendszerek telepítése megvalósításához  

50.275 eFt összegű hitelkeretet vesz igénybe az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram Általános Beruházási Célok hitelcélra 20 éves futamidővel, azon belül 3 év 
türelmi idővel. A hitelkeret tényleges igénybevételére a beruházás megvalósítása kapcsán 
benyújtandó támogatási pályázat eredménye függvényében kerül sor.  
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A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a költségvetés  
összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően 
betervezi és jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens  
Határidő:  2010. június 30. (közbeszerzési eljárás megindítása) 

 
 
-----8. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítésével kapcsolatos DDOP-2008/1.1.1 A jelű 

pályázaton való részvételhez szükséges nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést 
Előterjesztő: Szita Károly polgármestere----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nyilatkozatot kell tenni a Keleti Ipari Park 
esetében.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1102   Száma: 10.01.07/8/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100,00 96,43 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 27 100.00 96,43 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   3,57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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7/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP-
1.1.1_2 kör -2008-0012 azonosítószámú pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata megvalósítja és a kötelező fenntartás időpontjáig fenntartja.  
A pályázat célja önként vállalt helyi közügynek minősül.  
  
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató   
Határidő:             azonnal 
 

-----9. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító 
okiratainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Zsoldos Róbert képviselő megkérdezte, igaz-e, hogy kirúgták a Jégcsarnok Kft. vezetőjét, 
illetve sikkasztás gyanúja miatt büntető feljelentést tettek? Van-e a két ügy között 
összefüggés, történt-e belső vizsgálat? Kérte, ha az előterjesztő nem tud válaszolni, akkor a 
kérdéseit az illetékeshez továbbítsa.  
 
Szita Károly polgármester felkérte Dér Tamás képviselőt a válaszadásra.  
 
Dér Tamás képviselő elmondta, hogy a Jégcsarnok Kft. csoportvezetőjét azonnal 
elbocsátották. Elismerte tettét és a belső vizsgálat jelenleg is tart, a feljelentést pedig a két 
ünnep között megtették. A történtekről tájékoztatta a jegyző és polgármester urat is.  
 
 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1103   Száma: 10.01.07/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 január 07 18:37  
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 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: 
 
8/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés, mint a Kapos-Fürdő Kft egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó testülete a 
társaságnál 2010. január 31. napjával 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre és a felügyelő  
bizottság tagjainak 2010. december 31-ig az alábbi személyeket választja meg tiszteletdíj 
megállapítása nélkül: Borhi Zsombor, Juhász Tibor és Dr. Szép Tamás. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felügyelő bizottság létrehozásával kapcsolatban 
szükséges alapító okirat módosítás jóváhagyására és az ügyvezetőt a változásokkal 
kapcsolatos cégbírósági eljárásban történő intézkedésre.  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2010. január 31. 
 
2. A Közgyűlés, mint a Kaposvár Jégcsarnok Kft egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó 
testülete a társaságnál 2010. január 31. napjával 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre és a 
felügyelő bizottság tagjainak 2010. december 31-ig az alábbi személyeket választja meg 
tiszteletdíj megállapítása nélkül: Dr. Csató László, Oláh Lajosné és Somogyvári Lajos.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felügyelő bizottság létrehozásával kapcsolatban 
szükséges alapító okirat módosítás jóváhagyására és az ügyvezetőt a változásokkal 
kapcsolatos cégbírósági eljárásban történő intézkedésre. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2010. január 31. 
 
3. A Közgyűlés, mint a Deseda Kemping Kft egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó 
testülete a társaságnál 2010. január 31. napjával 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre és a 
felügyelő bizottság tagjainak 2010. december 31-ig az alábbi személyeket választja meg 
tiszteletdíj megállapítása nélkül: Dér Tamás, Juhász Tibor és Torma János.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felügyelő bizottság létrehozásával kapcsolatban 
szükséges alapító okirat módosítás jóváhagyására és az ügyvezetőt a változásokkal 
kapcsolatos cégbírósági eljárásban történő intézkedésre. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2010. január 31. 
 
4. A Közgyűlés, mint a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt egyszemélyi tulajdonosának 
döntéshozó testülete 2010. január 31-ei hatállyal a társaság Felügyelő Bizottságából Kovács  
Józsefet és Mihalecz Andrást visszahívja.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felügyelő bizottság létszámának 3 főre történő 
csökkenésével kapcsolatos alapító okirat módosítás jóváhagyására. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2010. január 31. 
 
5. A Közgyűlés 2010. január 31-ei hatállyal a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt Felügyelő  
Bizottságából Gelencsér Ferencnét és dr. Giber Vilmost visszahívja.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a felügyelő bizottság létszámának 3 főre történő 
csökkenésével kapcsolatos alapszabály módosítás jóváhagyására. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Határidő:  2010. január 31. 
 
 
 

-----10. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a polgármesteri keretből 100 ezer forintot utal a 
Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére. Megkérdezte, hogy maradt-e még valakinél 
alapítványi támogatás? Nem. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
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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: 
 
9/2010. (I.7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- a Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére                                                       100.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2010. január 15. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
  polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                  Zsoldos Róbert 
                            tanácsnok képviselő 
 
 


