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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2010. február 25. 
 
 

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 Kapos TV nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy a testület 28 tagja közül 27 jelen van, így a közgyűlés határozatképes. 
A 2010. január 23-án megtartott ünnepi Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítéséhez Zsoldos 
Róbert képviselő távolléte miatt Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő asszonyt javasolta.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1109   Száma: 10.02.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
történő megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi közgyűlés jegyzőkönyv-
hitelesítőjének Zsoldos Róbert képviselő távolléte miatt Hoffmanné Hetesi Noémi képviselőt 
választotta. 
 
Szita Károly polgármester kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a Népjóléti Bizottság külső szakértő tagjának megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést, 

• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 

• befogadó nyilatkozat kiadásáról szóló szóbeli előterjesztést,  

• a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést,  

• a Cseri úton, körzeti rendőr bérleti jogviszonyának létesítéséről szóló zárt előterjesztést, 

• vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló képviselői előterjesztést,  

• Tűzoltósággal kapcsolatos személyi ügyről szóló előterjesztést. 
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Elmondta, hogy több meghívott vendég érkezik a képviselő-testület ülésére.  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kommunizmus áldozatainak emlékére 11 órakor 
emlékműsor és koszorúzás lesz a Városháza oldalánál, így majd háromnegyed órás szünetet 
tartanak.  

Napirend előtti felszólalási kérelem: 
Zsoldos Róbert képviselő, 

Pintér Lóránd képviselő,  

 Dr. Heintz Tamás képviselő.  

  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1110   Száma: 10.02.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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: 
 
11/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 
 

• Népjóléti Bizottság külső szakértő tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést, 

• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 

• befogadó nyilatkozat kiadásáról szóló szóbeli előterjesztést, 

• a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

szóló előterjesztést, 

• a Cseri úton, körzeti rendőr bérleti jogviszonyának létesítéséről szóló zárt 

előterjesztést, 

• eseti vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló képviselői előterjesztést. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget  
biztosított dr. Heinz Tamás tanácsnok, Pintér Lóránd és dr. Zsoldos Róbert képviselők 
számára. 

 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés közterületek rendeltetéséről eltérő célú használatának általános  
szabályairól szóló – többször módosított – 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

4. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 
óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

5. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelmérő l szóló többször módosított 
38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  

9. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) számú önkormányzati 
rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/(XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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11. Előterjesztés a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények bevezetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 
áttekintéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

14. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2009. évi közbiztonságáról és a 2010. évi 
feladatokról 

 Előterjesztő: dr. Kemény Gábor r. alezredes, kapitányságvezető 
 

15. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 
2009. évi szakmai tevékenységéről 

 Előterjesztő: Rajnai Zsolt tűzoltóezredes parancsnok 
 
16. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 

84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel 
kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi Szociális  
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
„kaposvári modell” hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további 
feladatiról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
20. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók 
támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola bezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 
hozzájárulások változásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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24. Előterjesztés az Arany János utcai atlétikai centrum elnevezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés Simon László vezérkari őrnagy emléktáblájának elhelyezéséről 
Kaposváron 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének és a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

28. Előterjesztés a Bölcsödei Központ alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évre szóló 
Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 
Közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
31. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és  
tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a 
felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak 
megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 1. I/10. szám alatti üresen álló bérlakás  
értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti üres bérlakások értékesítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Előterjesztés a 0306/1 hrsz-ú ingatlan – Toponár, Kodolányi u. – északi részének 
tulajdonba vételérő l 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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37. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és  
felújítási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Előterjesztés a Fenstherm Kft. kötbérizetési kötelezettségének részletfizetéssel történő 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti, volt gyermekorvosi rendelő és védőnő i 
helyiség értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40. Előterjesztés a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 
használatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

41. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

43. Tájékoztató az „Új munkahelyek, új utak, új otthonok” négyéves városfejlesztési 
program végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

44. Előterjesztés a Kaposvár Kistérségi Polgárőr Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

45. Előterjesztés az Axel Springer Magyarország Kft. bérleti díj csökkentésére vonatkozó 
kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

46. Előterjesztés a PG&M Kft. támogatási kérelméről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

47. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

48. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és településrészi önkormányzatok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről (2009. IV. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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



2010.04.12. 16:40:05        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-02-25.doc        8. oldal, összesen: 113 

 

50. Előterjesztés a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft-vel kötendő együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

51. Képviselői előterjesztés a vizsgálóbizottság létrehozásáról 
Előterjesztő: Zsoldos Róbert képviselő 
 

52. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

53. Szóbeli előterjesztés befogadó nyilatkozat kiadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

54. Előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított bérlő-kiválasztási jog 
térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

 
1. Előterjesztés magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról és  

egyéb személyi ügyekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a Nap u. 21. szám alatti ingatlanon tartott tizenhét eb háromra való 
korlátozására kötelező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról  

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés lakásügyben 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés temetési segély elutasítása miatt benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés körzeti rendőr bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő: Torma János tanácsnok 
 

6. Előterjesztés szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Ziegler László lemondott a Népjóléti Bizottság 
külső bizottsági tagságáról. Kérte a képviselőket, fogadják el a lemondását, és helyette Pusztai 
Péterné megválasztását javasolta.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1111   Száma: 10.02.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pusztai Péterné Népjóléti Bizottság külső szakértő tagjának 
megválasztásáról 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: 
 
12/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 361/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

VII.  Népjóléti Bizottság: 
  A bizottság külső szakértő tagjai: 
  14.  Pusztai Péterné; 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Határidő:  értelem szerint  
 
Szita Károly polgármester megkérte Zsoldos Róbertet az esküszöveg elmondására, és kérte 
a jelenlévőket Pusztai Péterné eskütételének idejére álljanak fel. Lezajlott az eskütétel.  
 
 
 
Zsoldos Róbert képviselő napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy az önkormányzati 
szervezeteknél az elmúlt években nem találták szükségesnek vizsgálóbizottság felállítását. 
Viszont, amennyiben felmerül egy olyan eset is, ahol például sikkasztás, visszaélés történt, a 
lehető leggyorsabban kell fellépni ellene. Elmondta, hogy az elmúlt években Kaposváron is  
voltak kétes ügyek, és a demokratikus vezetésnek az lett volna a feladata, hogy a sikkasztókat 
a kaposváriak pénzével felelőtlenül bánókat eltávolítsa, és ha kárt okoztak a kaposvári 
önkormányzatnak, a kaposváriaknak, azt téríttesse meg. Ennek ellenére 2007-ben a 
polgármester úr meghagyta Püspök Rudolfot a Városgazdálkodás élén, akit a bíróság 
jogerősen elítélt sikkasztásért. A szocialista frakció akkor javaslatot tett Püspök Rudolf 
elbocsátásán túl még önkormányzati vizsgálóbizottság felállítására, hogy állapítsák meg, 
mekkora kár érte a kaposvári önkormányzatot, amit akkor leszavaztak, és azzal vádolták 
akkor az MSZP-t, hogy politikai ügyet gyártanak. A Püspök ügyet és a nemrég kirobbant  
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Jégcsarnok sikkasztási ügyét erkölcsi és gazdasági kérdésnek vélte, ami minden kaposvári 
lakost egyformán érint. A szocialista frakció előterjesztésében javasolta képviselő-testületi 
döntés alapján egy önkormányzati vizsgálóbizottság felállítását a Jégcsarnok sikkasztási 
ügyben.  
 
Pintér Lóránd képviselő a napirend előtti felszólalásában a társasházakat érintő fővíz- és 
alvízmérő közötti különbségről beszélt. A társasházakban a helyi megbízott a lakóbizottság 
választott tagjával együtt ellenőrzi az óraállásokat, a teljes hálózatot, sokszor eredmény 
nélkül, így a lakók értetlenül állnak a kiszámlázott összegek előtt. A társasházakban lakók 
nem értik a törölni rendelt csatornadíjak összegét, a túlfogyasztást, és a kiszámlázott összegek 
nagyságát sem. Két kirívó példával szemléltette a problémát, amellyel önkormányzati 
képviselőként és lakásszövetkezeti tisztségviselőként találkozott. Az egyik példa a Búzavirág 
u. 26-27. szám előtti csőtörés volt, ahol a cső a kijavítás után újból eltörött, hosszas 
ügyintézés és helyszíni szemle után 761 901 forintot számláztak ki a lakóközösség felé.  A  
másik példaként a Toldi utca 5-7. szám alatti társasház ügyét emelte ki, ahol 2009. év végén 
lezárult ügyben sem az alvízmérők, sem a fővízmérő hivatalos bevizsgálása és a hálózat 
vizsgálata szerint, sehol semmilyen eltérést nem találtak, viszont a kiszámlázott összeg felét  
elengedte a szolgáltató méltányosságból. Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg továbbra is  
növekvő számban történnek hasonló ügyek, így szükségesnek vélte a probléma megoldását.  
  
Szita Károly polgármester Zsoldos képviselő úrtól kérte: ha a Jégcsarnok ügyében, 
valamiről tudomása van, hozza tudomására, vagy tegyen feljelentést a rendőrségen. Elmondta, 
hogy támogatni fogja a vizsgálóbizottság felállítását, viszont nem engedi meg a város  
rombolását. Pintér képviselő úrnak elmondta, hogy már korábban benyújtottak egy 
törvénymódosítási kérelmet, ami a főmérők és a mellékvízmérők közötti különbség jelenlegi 
törvényi szabályozásának a megváltoztatására irányult.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok napirend előtti hozzászólásában a kommunizmus áldozatainak 
megemlékezéséről beszélt. Emlékezni kell a kommunizmus áldozataira, a nácik és a 
kommunisták embercsoportokat megfertőző gyűlöletére, az emberek millióinak ideológiai,  
faji, vallási alapon történő kiírtására. Elmondta, hogy az emberek mostanában a saját  
problémáikkal vannak elfoglalva, ezáltal lehetőség nyílik egy olyan hatalom feléjük 
telepedésére, amely újra egymásnak ugraszthatja őket. 60 évvel ezelőtti kommunisták a 
proletár nevében cselekedtek, megtévesztve az embereket az ideológiájuk nevében, mint azt 
mai utódaik a demokrácia átlátszó köntösében teszik és még saját tehetségtelenségüket is  
ráfogják a világválságra. Véleménye szerint a XXI. század akkor kezdődik el valójában, ha 
végre kimondják az igazságot, befejeződik a megtévesztés és a hazugság. Elmondta, hogy az 
országot tévútra vezető hatalom búcsúzóul 600 millió forintot vesz el a kaposváriaktól, mert 
hibát és bűnt követett el ahelyett, hogy óvta és szabaddá tette volna az embereket. Megoldás  
pedig 2010. április 11-én lesz, amikor a tisztességben reménykedő emberek közös akarata fog 
megnyilvánulni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010.04.12. 16:40:05        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-02-25.doc        11. oldal, összesen: 113 

 

-----1. Előterjesztő Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy 525 vállalkozó kérte a mentességet az iparűzési adó 
megfizetése alól, mert az adóalapja nem érte el a 2,5 millió forintot. Polgármester úr 
nyilatkozataiban 70 millió forintról beszélt, hogy ennyi maradt a vállalkozók zsebében. Nem 
tartotta reálisnak az összeget, mert számításai szerint ez az összeg 26 250 ezer forint. 
Főjegyző úrtól kérdezte meg, hogy miért nem figyel a Hivatal arra, hogy a polgármester úr 
valós, hiteles számokkal politizáljon? Mire fordítódott és mi a funkciója a Termálfürdő  
rekonstrukciós munkáira lehívott támogatási előlegnek? Miért ragaszkodik a Hivatal a 
közbeszerzési felhívásokban a legkésőbbi fizetési határidőkhöz (30 illetve adott esetben 60 
nap)? Az úgynevezett szállítói finanszírozás során miért ragaszkodik a Hivatal a 60 napos 
fizetési határidőhöz? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az iparűzési adómentességben részesülők 
körét korábban becsült szám szerint az iparűzési adóalanyok 60 %-a tette ki, vagyis közel 
4000 vállalkozó, akiknek másfél évvel ezelőtt 2,5 millió forint alatt volt a jövedelmük. Akkor 
már jelezték, hogy ezt az adómentességet egy év múlva lehet érvényesíteni, hisz az 
adómentesség megállapításától számított következő időszakra vonatkozóan hatályos. Ennek 
ellenére jelezték az adómentességet kérők számát, de a befizetéseknél márciusban, az  
elszámolások esetében májusban fog pontosan kiderülni mekkora összegről van szó, és 
hányan élnek pontosan a kedvezménnyel. Hangsúlyozta, hogy a számok valósak, az  
adórendeletről szóló előterjesztésben pontosan kimutatták, hogy hányan kérték akkor és 
mennyi volt a kedvezmény mértéke. Elmondta, hogy a befizetésre is valósak a költségvetési 
számok, mert aki kéri a mentességet, az már az adót sem fizette be, ennek megfelelően 
zárultak ez elszámolások ebben az évben. A 30 és a 60 napos határidőről elmondta, hogy 
polgármester úr 6 pontból álló helyi válságkezelési programja után már nem írnak ki 60 napos 
fizetésre pályázatot, és minden alkalommal, még a 90 napos fizetési határidőre szóló 
pályázataik esetében is, a kifizetést 30 nap alatt próbálják teljesíteni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a közbeszerzések nyertesével a kiviteli 
szerződéseket a közbeszerzési pályázatoknak megfelelő paraméterekkel kötötték meg. 
Hangsúlyozta, hogy a város likviditását megőrizve, vagyis mérlegelve jár el annak érdekében, 
hogy az önkormányzat vegyen-e fel hitelt akkor, amikor a vállalkozó nem kap. Az 
önkormányzat vett fel nagyobb hitelt azért, hogy 2 hónappal a kifizetési határidő előtt, 30 
napra, 400 millió forintot fizessen ki az uszodának. 
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy mindaz, amit tesznek, döntenek összefügg azzal,  
hogy ki milyen magatartást tanúsít a költségvetéssel kapcsolatban a közgyűlésben. 
Emlékeztetett mindenkit arra, hogy az MSZP frakciója a várost érintő nagy horderejű  
kérdésben együttműködött a város vezetésével, mint például az integrált városfejlesztési 
stratégia, cselekvési program esetében is, amikor a polgármester úr több helyen elismerte a 
frakció munkáját, és amennyiben valóban így gondolta, akkor nem igaz az az állítás, hogy 
vannak olyanok, akik nagyok a rombolásban.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a 2007-es önkormányzati ciklus döntött 
forrásteremtésről, a beruházásokról, amelyeket támogatás nélkül is megvalósítanak. 
Felsorolta, hogy az intézmény-felújításokra 400 millió forintot költöttek, fél év késéssel 
megkezdődött a városi fürdő rekonstrukciója, a városközpont rehabilitációja negyed évet  
késett, nyáron elkezdődött a Sávház felújítása, amit 2007-re terveztek, ősszel adták át a 2003-
ra tervezett Fecskeházat és Polgármester úr realitás érzékét dicsérte, hogy hallgatva a 
kaposváriakra, nem építették meg a Cseri Kalandparkot. Jóval később valósulhat meg a Rippl-
Rónai emlékház és a Desedai turisztikai fejlesztés, a tervek szerint ezekben a hetekben 
valósult volna meg a Nostra ifjúsági központ átadó ünnepség. Elmondta, hogy a kaposváriak 
nem értik azt, hogy az új Vásárcsarnok megépítésére miért nem került sor 2009-ben sem, ami 
több mint 2 évet csúszik. A sajtótájékoztatókon mindig elhangzik, hogy Kaposvár épül, 
ezáltal előrehozzák a 2 év múlva tervezett beruházásokat. De melyek ezek a beruházások?  
 
Szita Károly polgármester emlékeztette Pintér Attila tanácsnokot arra, hogy mennyire 
ellenezték a Kaposvár Kártya bevezetését, a Kossuth tér megépítését, ami a közösség 
építésének a rombolását jelentette. A Kováts Imre képviselő által felsorolt beruházások 
késésének az oka az volt, hogy nem volt támogatási szerződés, és az európai uniós  
támogatásos pályázatok esetében nem volt még 2. fordulós döntés. Az NFÜ nagyon későn 
hozott döntéseket, így késett a támogatási szerződés megkötése, viszont az uszoda felújítását 
támogatási szerződés megkötése nélkül kezdték el, saját kockázatra. A Cseri Park beruházást 
az előre beígért támogatáshoz képest 28 %-ban támogatták csak, így nem vállalták fel. A 
Nostránál a benyújtott pályázati támogatásból jelentős támogatást elvettek, így kevesebbért 
tudják megvalósítani, de elmondta, hogy szeretnék megvásárolni a Nostra épületét és a 
környékét, hogy rendbe tudják rakni a környéket. A Vásárcsarnok esetében pedig még folyik 
a tulajdonosokkal való megegyezés, és a 4 hónapos csúszás a közbeszerzési eljárás miatt van. 
Önkormányzati bérlakásépítést ebben az évben sem tudnak elkezdeni, de remélte, hogy a 4 
éves programban megfogalmazott szándékuk állami támogatással meg fog valósulni. 
  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1112   Száma: 10.02.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 08:41  
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 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: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 3/2010.(III.01.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 
3/2009.III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1113   Száma: 10.02.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
13/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a diáksport tevékenység 
támogatására az Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium 193.000 Ft jóváhagyott 
önkormányzati támogatást az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
Diáksportkör Egyesület részére a felek között létrejött Támogatási szerződés aláírását 
követően átadjon. A Támogatási szerződésekben rögzíteni kell a felhasználás célját, az  
elszámolási határidőt és nem teljesítés esetére a visszafizetési kötelezettséget. 
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Felelős:               Szita Károly              polgármester 
Közreműködik:  Molnár György          igazgató 

                     Agócs Attila              igazgató 
Határidő:            2010. március 10.     (kiértesítésre) 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a diáksport tevékenység 

támogatására az Eötvös Loránd Műszaki SZKI és Kollégium 184.000 Ft jóváhagyott 
önkormányzati támogatást az Eötvös Loránd Diáksport Egyesület részére a felek 
között létrejött Támogatási szerződés aláírását követően átadjon. A Támogatási 
szerződésekben rögzíteni kell a felhasználás célját, az elszámolási határidőt és nem 
teljesítés esetére a visszafizetési kötelezettséget. 

 
Felelős:               Szita Károly          polgármester 
Közreműködik:  Molnár György      igazgató 

                     Horváth Miklós      igazgató 
Határidő:            2010. március 10.  (kiértesítésre) 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2010. január 1.-től az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság egészségügyi ágazatánál 4 
álláshelyet (1 fogorvos, 2 asszisztens, 1 takarító), az Építőipari, Faipari Szakképző 
Iskola és Kollégiumnál 1,5 álláshelyet (1 gépkezelő, 0,5 asztalos) és a 
Városgondnokságnál 1 menedzseri álláshelyet megszüntet.  

 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt 
követő években is biztosítani tudja. 
- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos 

fizetési kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
- A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő  

üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – 
munkaviszonyba töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
 

Felelős:               Szita Károly          polgármester 
Közreműködik:  Molnár György      igazgató 
                           Kacsar József         gondnokságvezető 
                           Agócs Attila          igazgató 

                     Hartner Rudolf      Városgondnokság vezető 
Határidő:            2010. március 10.  (kiértesítésre) 
                           2010. július 31.      (létszámcsökkentési pályázat) 
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-----2. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester „Tájékoztatom önöket, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk értelmében képviselőnként egyszer, de öt perc időkorlátban van hozzászólási 
lehetőség a 2010. évi költségvetés tárgyalásánál.  
Kedves képviselő társaim! Kész csoda, hogy ezt a költségvetést be tudom így nyújtani, még 
pedig a gyarapodás költségvetését, amely 2010-re szól. Azért kész csoda, mert az elmúlt 20 
év legveszélyesebb költségvetését alkotta meg a Magyar Köztársaság Kormánya, amely 
rendkívül hátrányosan érintette a települési önkormányzatokat, az önkormányzatok az 
államtól – gondoljanak csak bele -, 2010-re kevesebb pénzt kaptak, mint amit kaptak 2002-
ben. Mi történt ez időszak alatt ehhez képest? Kaposvár esetében ez csupán a normatív 
támogatásoknál csupán az óvodáinknál, iskoláink, szociális otthonaink működtetésénél 609 
millió forint pénzelvételét jelentette a kaposváriaktól. Ha még ehhez hozzáteszem, tisztelt 
képviselő hölgyek és urak azt, hogy 300 millió forinttal többet kell költenünk ebben az 
esztendőben, aminek nincs ellentételezése, 300 millió forinttal többet kell költenünk a 
különböző dologi kiadásokra, energiaszámlákra, akkor megközelíti ez a mérték az 1 milliárd 
forintot. Nagyon sok embert nem hallgattak meg az elmúlt év novemberében, decemberében, 
nagyon sok ember tiltakozását nem vették figyelembe, pedagógusokét, szociális ágazatban 
dolgozókét, tűzoltókét, mentősökét akkor, amikor elfogadták ezt a költségvetést. Pedig ők a 
Kormány számára megküldték azokat a megfelelő  üzeneteket, felhívták a veszélyre a 
figyelmet.  
Tisztelt hölgyeim és  uraim! Ilyen körülmények között kell és terjesztettem be önöknek a 
gyarapodásnak a költségvetését, amely kettő fő elemből áll. Egyrészt nem engedünk a 
kaposvári modellbő l, amely a válságkezelés egyik legfontosabb eszköze a számunkra, mely 
hozta is az eredményét a 2009-es  évben. Folytatjuk, illetve be fogjuk fejezni azokat a 
beruházásokat, amelyeket elkezdtünk, és ebben az esztendőben újakat is  indítunk. 32 milliárd 
forint az, amit költünk 2010-ben, és ebből a 32 milliárd forintból közel 10 milliárd forint az, 
amit beruházásra, felhalmozási kiadásokra költünk. Ez a költségvetésünk 29 %-a. Önök, akik 
már régebb óta itt ülnek velem, tudják azt, hogy általában az a város, amelyik 15 %-ig tud 
beruházni, fejleszteni és felhalmozni, az már jelentős mértékű beruházásokat hajt végre. Mi 
ennél jóval jelentősebbet teszünk. 
Nézzük az uszodát, a belvárost, elkezdődik a Vásárcsarnok és az Együd Művelődési Központ 
átalakítása. Elhiszik nekem, hogy eszünk ágában sem lett volna az Együdnek nekiállni? 
Higgyék el nekem, nem azt tartom egyébként a legfontosabb feladatunknak, hogy Művelődési 
Központot újítsunk fel, eszünk ágában sem lett volna. De nekiállunk, részben azért, mert  
jelentős támogatási lehetőségünk nyílott meg ennek a beruházásnak a finanszírozására, 
részben pedig azért, hogy tovább építkezzünk.  
Előrehoztuk a beruházásinkat intézmény-felújításinknál ésaz  útfelújításoknál is  tisztelt 
képviselő társaim. Intézmény-felújításoknál eddig évente 80 millió forintot költöttünk, de 
tavalyi évben 400 millió forintot költöttünk. Az útfelújításoknál eddig évente 120 millió 
forintot költöttünk, a tavalyi évben több mint 500 millió forintot útfelújításokra, 
karbantartásokra és több egyéb mindenre.  
Befejeződik a Sávház beruházása. Elkezdjük a Keleti Ipari Park bővítést, tavasszal ott 
munkagépeket fognak látni tisztelt hölgyeim és uraim. A közvilágítás rekonstrukciója, 
korszerűsítése történik, biogáz vezetéket építünk a fürdőhöz, elkezdődik a Rippl-Rónai Villa 
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felújítása, folytatódik a Desedai kerékpárút megújítása, a Hársfa utcaiaknak oldjuk meg 
teljesen jogos általuk felvetett problémájukat, mely szerint az ország egyetlen Cukorgyárába a 
cukorrépa beszállító kamionok ne a Hársfa utcán menjenek keresztül, ezért egy 
tehermentesítő utat építünk a Cukorgyárral közösen. Befejezzük az 1 forintos telkek 
kialakítását, bővítjük a távfűtést. Nagyon remélem, hogy a panel épületek felújítása végre 
folytatódik és a szennyvíz telepnél is iszaptározókat létesítünk.  
Aztán a kaposvári modell második pontja. Továbbra is az a javaslatunk, amit az 
adótörvényeknél, az adórendeletnél már említettünk is és itt a költségvetésben 
bevételkiesésként szerepel nálunk az iparűzési adónál, hogy a legkisebbeknél 2010-ben is  
hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ne kelljen iparűzési adót fizetniük. A foglalkoztatási 
alapra 30 milliót tervezünk, mely arra szolgál, hogy támogassa és segítse a munkahelyek 
megőrzését, illetve az új munkahelyek létesítését. Továbbra is élünk azzal a lehetőséggel, 
hogy a középvállalkozásoknak, illetve a nagyvállalkozásoknak abban az esetben, ha számukra 
az a kérdés, hogy bért fizessenek vagy pedig adót, számukra azt a lehetőséget mondjuk, hogy 
tartsa meg a dolgozóját és fizessen neki bért, az adót meg fizesse meg később, ezért élhetnek 
nálunk az adó átütemezésének a lehetőségével. Ez körülbelül 300 millió forint, ami 
likviditásban nekünk gond, ugyanakkor pedig egy év alatt kinn marad ez az adózóknál. 
Gondoljanak bele, tisztelt hölgyeim és uraim, ha ez a vállalkozó elmegy az APEH-hoz és az 
APEH-nek a hasonló kérdést teszi fel, mint amit feltesz nekünk. Polgármester úr, most 
mondja meg nekem, elbocsássak vagy iparűzési adót fizessek. Mi erre azt a választ adjuk, 
hogy ne bocsásson el, inkább ne fizessen most iparűzési adót. De ha elmegy az APEH-hez, 
APEH úr, mondja meg mit csináljunk, adót fizessek vagy pedig elbocsássak, az APEH-nek, 
az államnak hasonló a válasza, mint a miénk? Nem, tisztelt hölgyeim és uraim. Az államnak, 
vagyis az APEH-nak az a válasza, hogy mindegy, hogy mit csinál,  ha nem fizet, küldöm a 
végrehajtókat. Ez a két különbség.  
Mi ezt nem akarjuk csinálni, mi ezért folytatjuk a kaposvári modellt, amit elkezdtünk és  
folytatjuk a közmunka programunkat is, mint egy ezer embernek kívánunk e tekintetben 
munkát és lehetőséget biztosítani. Talán feltűnt önöknek, hogy jelentősen megemeltük a 
szociális támogatásokra szánt összeget is. Ennek többek között az az oka, hogy 2010. május 
elsejétől a Kormány megszünteti a gázár és a távhő támogatást. Ez egy gyilkos lépés, 14 ezer 
kaposvári családot dönthet ezzel a döntésével a nyomorba. És hallom, a tegnapi hírekbe 
olvastam, hogy az amit a lakosság gázár és távhő támogatására szánt, azt az 5 milliárd 
forintot, azt most átcsoportosította valahova máshova. Ezért nő 300 millió forinttal a tavalyi 
évhez képest a szociális támogatás.  
A működési hiányunk, mintegy valamivel több, mint 600 millió forint. Ez a működési hiány 
az elmúlt évek gyakorlatának figyelembe véve az év végére csökkenni fog, de nem olyan 
mértékben, mint a 2010. év elejére, vagy 2009. év végére csökkent. Egyszerűen azért, mert 
ezt a nagyfokú elvonást már semmilyen racionális intézkedéssel nem lehet kompenzálni.  
Tisztelt hölgyeim és uraim, csak tudjanak róla, hogy a gyarapodás költségvetését úgy 
terjesztettem be, hogy az elmúlt 3 esztendőben Kaposvár városától a Magyar Kormány 
Kaposvár város polgáraitól több mint 1,2 milliárd forintot kivont és elvett. Több mint 1,2 
milliárd forintot. És ha a személyi jövedelemadó kompenzációját ebből leveszem, akkor is  
több mint 900 millió forint az elvonás mértéke. Ha ez nem történt volna meg, akkor az 
égvilágon semmi bajunk nem volna, de ez történt és ennek ellenére tesszük mindazt, amit 
fontosnak tartunk ebben a városban azért, hogy a lehetőséget biztosítani tudjuk a 
kaposváriaknak és a kaposváriakon keresztül pedig az egész városnak. Ezekkel a szavakkal 
ajánlom figyelmükbe a költségvetés rendelet-tervezetét, illetve a határozati javaslatokat akkor, 
amikor a módosító indítványokról már vannak jócskán, amelyek a bizottsági szakban 
megfogalmazódtak. Szólni fogok, akkor fogom megemlíteni önöknek a szavazás előtt, hogy 
melyiket támogatom, illetve melyiket nem.” 
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-----Kérdések----- 
 

 
Kovács József tanácsnok kérdezte, hogy mennyibe biztos és biztató a 2010-es esztendő 
pénzügyi helyzete Kaposváron? 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte a közcélú foglalkoztatásra adott támogatás többlet miért  
nem csökkenti az elvonás összegét? Elmondta, hogy 2010-ben több mint 400 millióba kerül a 
közcélú foglalkoztatás, amivel 1200 főt foglalkoztatnak majd. Az elmúlt év tapasztalata 
alapján megkérdezte, hogy az elvégzett munka milyen összegben tehermentesíti a 2010. évi 
költségvetést? A KAVÍZ Kft-vel kötött szerződés esetében a cég ebben az évben 384 millió 
forintot fog fizetni az önkormányzatnak, viszont az előterjesztés 214 millió forintos  
beruházást tartalmaz. Mire fordítódik a fennmaradó több mint 180 millió forint? Számítások 
szerint az önkormányzat 2011-re nem tervez új induló beruházást és a működési költségvetés 
hiánya tovább nő, 850 millió forint lesz. Mi annak az oka, hogy a költségvetési főösszeg 
várható száma 11 milliárddal kevesebb lesz, mint 2010-ben. Talán jövőre megszorítások 
várhatóak? 
 
Csizi László képviselő megkérdezte, hogy a Hivatalban történt-e előzetes becslés arra 
vonatkozólag, hogy a felújított Együd Művelődési Központ üzemeltetési, fenntartási költsége 
mennyi plusz terhet fog róni a városra?  
 
Paksi Lajos képviselő egyetértett azzal, hogy a költségvetést gyarapodónak nevezték. Külső 
tényezőtől (a kormányzati támogatástól) vagy belső okok miatt látja-e a polgármester úr a 
működési hiány újratermelődését? Indokoltnak véli-e a felhalmozási kiadások ütemezésének 
magas arányát (14 milliárd forint) és lehetett volna-e csökkenteni? Visszautasította a maga 
nevében, amivel többek között őt is megvádolták, állította, hogy semmivel sincs erkölcsileg 
alacsonyabb szinten, mint bárki más a teremben.   
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kivételek mindig erősítik a szabályt, e 
tekintetben egyetértett Paksi Lajos képviselővel.  
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy a Pénzügyi és a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványaként szerepelő, az EON-tól kapott 25 
millió forintot miért nem a Csiky Gergely Színház támogatására fordítják? Mikor 
fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a kulturális célokból felszabadult pénzösszeget 
sporttámogatásra fordítsák? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérte, hogy számszerűsítve tájékoztassák, hány vállalkozót 
segítettek az iparűzési adó mentességgel.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy szükség van-e új megvalósíthatósági tanulmány, 
illetve üzleti terv elkészítésére a komplex turisztikai program átütemezése miatt? Milyen 
dokumentumokat kell elkészíteni és ez mennyi költséggel járna?  
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő elmondta, hogy a város a költségvetésében sokat költ  
kommunikációra, népszerűsítő kiadványokra, önkormányzati hirdetési felületekre, a Kapos 
TV támogatására. Megkérdezte, hogy mit jelent a kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés, 
amire ebben az évben 4 millió forintot fordítanak?  
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Szita Károly polgármester „Kovács képviselő úrnak említem - számok nélkül -, csak hogy 
teljesen világos legyen mindaz, amit elmondtam - hosszú évek óta dolgoztatok már ezért a 
városért és csak azt tudom mondani, amit minden esztendőben a költségvetés tárgyalásakor, 
amiket hallok néhány képviselő részéről, amit most is hallhatjuk, megfogalmazva azt a csúnya 
szót -, hogy költségvetési hiány, romba dönt mindenkit. Romba dönti az egész várost, minden 
esztendőben hallom az elmúlt 15 évben, 2010-ben is így lesz.  
Elfogadtak több módosító indítványt akkor, amikor a novemberi költségvetési koncepcióban 
több mint 700 millió költségvetési hiányt hoztuk és csak szigorúan figyelembe véve a 
normatívákat, ha nézi, annak a csökkentése pontosan 609 millió forint, ami az állami 
támogatás a kaposvári intézményeknél a normatívák tekintetében jelent meg nálunk. Ön 470 
millió forint elvonást mondott, igen, ha leveszem róla a személyi jövedelemadó 
kompenzációt, akkor ez az érték jön ki.  
A közcélú munkák tekintetében pedig kettős az elmúlt évi tapasztalat. Egyrészt azok, 
körülbelül 200-an, akik az intézményeknél dolgoznak, különböző feladatot ellátva, 90 %-ra 
nagyon pozitív és nagyon kiváló vélemények jöttek vissza, és az intézményvezetőink 
nagymértékben meg vannak elégedve az általuk végzett munkával, udvaros, takarító, 
karbantartó, portás feladatokat látnak el ebben a munkakörben. Azokról, akiket ön is lát nap, 
mint nap, és a közterületen dolgoznak, ellentmondó információk vannak, tisztelet a 
kivételnek, vannak közülük is jócskán. De sajnos jócskán van olyan is, aki nem a munkára 
szocializálódott, aki nem a munkavégzéssel tölti ki a 8 órát, amit dolgoznia kell. Talán a 
közmeghallgatáson említettem azt, hogy tűsarkú cipőben nem hiszem, hogy havat lehet  
lapátolni, de láttam erre néhány példát, hogy mégis próbálkoztak és megpróbálták. Ennek az a 
következménye, hogy rendkívül nagy a fluktuáció közöttük. Nagyon sok embert elküldünk, 
mert nem megfelelő a munkavégzése. 4 brigádvezetővel kezdtük 3 évvel ezelőtt és mellette 
19 brigádvezető dolgozik már, sokan is vannak, de még valószínűleg plusz brigádvezetőket 
kell beállítanunk, hogy hatékony munkavégzés legyen. Egy hónap múlva tudom majd 
megmondani önnek, hogy a költségvetésünkben az általuk elvégzett munkának mi lehet az 
értéke, mi lehet a portásnak, ha közalkalmazottal töltöttük volna be, mi a közterület 
rendbetételének és takarításának, 30-40 millió forintot jelentett az eddigi gyakorlatba, de ezt 
ne vegye tőlem konkrét számként. Későbbi időpontban fogom tudni ezt megmondani.  
Egyrészt hoz nyilvánvalóan másik oldalról az elvégzett munka kapcsán egy megtakarítást, a 
másik oldalról pedig olyan munkákat is végeztetünk velük, amik ha nem lennének, a 
költségvetésbe nem hajtanánk végre. E tekintetben kétélű az, amit kérdezett.  
Beruházásainkra, felújításra, koncesszió díj egy része vízi közmű felújításokra és  
beruházásokra szolgál, a másik részét pedig volt olyan év, amikor szintén behoztuk egy 
részét, az egész költségvetésünkbe. Van olyan, hogy a koncessziós díj egy részéből fizetjük ki 
az uszoda önerejének egy részét, nem tipikusan. Ha visszaemlékeznek a koncessziós díj egy 
részét pedig háromra költöttük. Az egyik a vízi közművek jó karbantartására, a mélyfúrású 
kútjainknak a rekonstrukciójára, a szivattyúk cseréjére, meg mindenre, ami kellett. Amikor 
meg csatornáztunk, akkor a csatornázás önerejére hoztuk be a koncessziós díjnak egy részét, a 
másik részét pedig volt, amikor beleraktuk valamelyik más beruházási forrásunkba. Itt is az 
van, hogy nem forgatjuk vissza mindet a vízi közművekre, ez a kérdésére adott pontos válasz, 
hanem elköltjük másra egy részét a koncessziós díjnak.  
Hogy mi lesz 2010-ben? Kedves képviselő, megtudja tőlem június 30-a tájékán. Azért tudja 
meg tőlem június 30-a tájékán, mert csak úgy, ahogyan 4 esztendővel ezelőtt, elkezdtem egy 
olyan beszélgetés sorozatot, amelyek alapján meg fogom írni a városlakók véleményét, 
figyelembe véve 2011-től az elkövetkezendő időszakra szóló városi programot. Nem 
véletlenül találkoztam a Kórház főorvosaival, nem véletlenül találkoztam több mint ezer 
emberrel a lakossági beszélgetéseken és fogok találkozni még több olyan tematikus  
beszélgetésen a város szakmai képviselőivel, amikor össze fog állni mindaz, ami az  
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elkövetkezendő időszakban feladat lehet. Egyre biztosíthatom, hogy 2011-ben sem fogunk 
beruházás nélkül maradni, efelő l teljesen nyugodt lehet képviselő úr.  
Megvan, nem is tudtuk megtenni, hogy ne számoljuk ki,  hisz mind a beruházás, mind a 
pályázat kelléke kell,  hogy legyen az üzemeltetési költségek, illetve a megvalósíthatósági 
tanulmány. Ha befárad a szünetben a Stickel úrékhoz, vagy a Pályázati Igazgatósághoz, meg 
fogják önnek mondani, hogy mi az Együdnek a működtetése, hogy fog alakulni. Egyébként 
fognak ezzel találkozni a következő közgyűlésünkön is, azért mert az egész kulturális 
hálózatban egy új struktúrát akarunk kialakítani, nem a jelenlegit, hanem egy teljesen újat. 
Ennek a struktúrája fog bejönni ide önök elé egységes irányítás megvalósításával, ahol meg is  
fogja látni az ön által feltett kérdésre a válaszokat.  
Azt valljuk, hogy tönkretették a várost, képviselő úr, igen, az állam tönkretette az 
önkormányzatokat. Most hadd mondjak önnek 2 számot, sajnos az az igazság, el tud képzelni 
olyan struktúrát, amikor az önkormányzati rendszer 2010-ben kevesebb pénzt, támogatás kap, 
mint 2002-ben. Gondoljon bele képviselő úr. Ön, az intézmények működtetésében jártas 
gyakorló ember, hosszú évtizedeken keresztül iskola igazgatóként kiválóan végezte a 
feladatát, gondoljon egy olyan struktúrába, amikor az önkormányzatoknak szánt pénz 2010-
ben kevesebb, mint 7 esztendővel ezelőtt. Mintha nem lett volna mínuszba, hanem fogyna az 
infláció, mintha nem lettek volna energia áremelések, mintha nem mentek volna felfelé abban 
az időszakban a bérek, mintha az égvilágon minden csak kánaán lett volna, úgy döntöttek, 
hogy csökkentik. Ez tragédia. Hadd mondjak még egy számot. Nem tudom, hogy megnézte-e 
a költségvetésbe, hogy mennyivel egészíti ki a város, mennyi pénzt ad ahhoz, hogy az 
óvodáink, iskoláink fűteni tudjanak, világítani tudjanak és a pedagógusok, közalkalmazottak 
fizetést kapjanak. Mennyi pénzt adunk ehhez 2010-ben az állami támogatáson kívül? 6,2 
milliárd forintot, képviselő úr. 6  239 810 ezer millió forintot adunk az óvodáink, iskoláink 
fűtésére, az állami támogatáson kívül világítására, és arra, hogy az ott dolgozók fizetést 
kapjanak. Mi ez, ha nem rombolás az állam részéről? Ez az. Nem tudom másként 
megfogalmazni.  
A működési hiány visszajött. Nem jött vissza, tisztelt képviselő úr, a működési hiányt mindig 
kezeltük. A működési hiányunk – nézze meg a számot, mennyi a működési hiányunk? -,  
amennyit ebben az évben működésből elvont az állam. Pontosan annyi a működési hiányunk, 
nézzék meg. Annyi a működési hiány, amennyit elvett a Kormány a működésből. Azt 
mondtam, hogy semmi bajunk nem volna. Ha csak az elmúlt 3 évet figyelembe véve 1,2 
milliárd forintot nem vontak volna el tőlünk, nem öntől, nem tőlem, mindnyájunktól, a 
kaposváriaktól.  
Igen, magas a beruházás, tudatosan magas a beruházás e tekintetben osztom a véleményét. 
Nemcsak a beruházás, hanem a felhalmozási kiadásokat összesen, ha nézem, az 10 milliárd 
forint, nem 14, amit beruházásra költünk ebben az esztendőben. De tudatosan vállaltuk, 
mégpedig azzal, hogy lehetett volna halasztani ezek közül 1-2 beruházást, de az általam 
elmondott szóbeli kiegészítésben felsorolt indokok alapján nem tettük. Azért nem tettük, mert 
a munkalehetőséget akartuk biztosítani. Képviselő úr, teljesen más irányt vettünk, mint a 
Magyar Kormány. A Magyar Kormány arra rendezkedett be, hogy túlélni akarja a válságot és  
csak egyetlen egy szempont számít előtte, a költségvetési hiány. Az az etalon, mit mond a 
világ, mit mond Brüsszel. És túlélni akarja a válságot. Mi teljesen más utat vettünk, mi nem 
túlélni akarjuk, hanem meg akarjuk nyerni. Ezért engedtük el a költségvetési hiányt is, ha kell,  
mert tudtuk, hogy miért tesszük. Két gyökeresen más politika.  
Pintér képviselő úr, ne vegye sértésnek, de alszik néha itt, amikor a képviselő-testületi 
üléseken bent van? Emlékezzen a Színház előterjesztésére. Emlékezzen arra, amikor itt van és  
itt döntöttünk, hogy 150-150 millió forintot a Színház költségvetéséből felújításra kell, hogy 
félrerakjunk. Itt hangzott el, itt volt róla egy előterjesztés. Elfelejtette? Nem felejtette el. 
Nagyon jó. Akkor ébrenlét továbbra is. Szeretném erre kérni. Nézze, azt se felejtette el, hogy 
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négyszer nyújtottunk be pályázatot a Színház rekonstrukciójához. Azt is tudja, hogy mind a 
négyszer elutasítottak bennünket. Igen. Négy sikertelen kormányzati pályázatot követően is 
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk összeszedni a pénzt arra, hogy 2011. október 23-ára fel 
tudjuk újítani a Csiky Gergely Színházat. Ez pénzbe kerül, nézze meg, hogy mennyit kap a 
Csiky Gergely Színház? 760 millió forint körüli összeget. A vidéki színházak, az egytagozatú 
színházak közül a legjobban finanszírozottak, de ezt tudatosan tettük. Ha neki tudunk állni,  el 
fog dőlni júniusra – reményeim szerint -, neki fogunk tudni állni a Csiky Gergely Színház 
felújításának, abban az esetben helyet kell találnunk, valószínűleg, hogy a Szivárvány 
Zeneházunk lesz a helye, ahol a felújítás idejére – igaz, hogy nincs akkora színpada, mint a 
nagyszínháznak -, de játszanak a színészek. Egytől óvom önt. Babarcyéba itt beleszólt valaki,  
hogy milyen darabok legyenek és milyen színészeket szerződtessenek? Senki nem szólt bele, 
egyik érába sem, ugyanúgy most sem. Önt is óvom ettől, hogy megmondja a színház 
vezetésének, hogy milyen darabokat milyen színészek játszanak. Óvnám ettől.  
EON. Az EON-nal ilyen konstrukcióban állapodtunk meg, ami itt van az előterjesztésben, ezt 
szeretném javasolni és kérni, hogy támogassák, ami itt szerepel.  
Azért mondtam, Csutor tanácsnok úr, mindazt, amit mondtam, mert a kérdésekbe Kováts 
képviselő úr megkérdezte és a jegyző úr válaszolt rá, hogy 525 vállalkozás kérte eddig ezt a 
lehetőséget a 2,5 millió forint adóalap alatt rendelkező vállalkozásoknál és május 31-e az a 
határidő, amire élhetnek is ezzel a lehetőséggel és egész biztos, hogy jóval több lesz. Akkor 
lesznek az adóbevallások, jóval több lesz ezeknek a számuk. A nagyoknál pedig eddig már 
több mint 200 millió forintot hagytunk ott a közepes és a nagyobb vállalkozásoknál azért, 
hogy az ő likviditásukat segítse, hogy késve, határidőn túl tudják befizetni az iparűzési adót.  
Egy rövid tanulmányt kell készíteni, megkaptuk tegnapelőtt az NFÜ levelét, amelyben 
megegyeztek – nem mentünk véletlenre, mert azért letárgyaltuk -, beleegyeztek a tematikus 
kalandpark, játékpark és az uszoda cseréjébe. Azt kérték, hogy végezzünk egy olyan 
átszámítást, amelyben paramétereiben tudjuk hozni a vendégforgalmat, ugyanúgy mint az 
uszodánál. Tudjuk, hiszen arra megvan a megvalósíthatósági tanulmány, mint a 
Kalandparknál, az idegenforgalom számára ugyanilyen hasznos lesz az uszoda, mint a 
Kalandpark. Gyakorlatilag a kettőt kell összegyúrnunk és szerintem jobb paraméterei lesznek, 
mint a Kalandparknak, azt kell átírva, átdolgozva becsatolni a turisztikai hármas projektbe. 
Nyilvánvaló, ez valamennyi pénzbe fog kerülni, nem tudom megmondani a nagyságát, de 
nem több millió forintos nagyságrend. Hiszen van egy alap, egy megvalósíthatósági 
tanulmány az uszodánál, a turisztika irányába kell átfordítani, és azt azzal akarjuk, a Pályázati 
Igaz gatóság arról tájékoztatott, hogy azzal kívánja ezt csináltatni, aki a Kalandparkét is  
megcsinálta. Valamelyik OTP-nek a valamelyik cége, ők fogják csinálni, errő l tájékoztattak.  
Nem tudom, hogy mit nézett kedves képviselő asszony. Nálam 5 millió forinttal kevesebb 
pénzt kap a Kapos TV, mint tavaly. Azt mondta, hogy többet kap. Nézze meg, 78 millióból 
73, ez az 5. A Kapos TV-t említette, hallgassa vissza akkor önmagát. Persze, készítünk 
kiadványokat, minden évben készítünk kiadványokat, ebben az évben is készítünk 
kiadványokat. A „Kaposvár tegnap, ma, holnap” kiadvány ebben az évben is el fog készülni, 
azt 4 évente csináljuk, meg fogjuk most is csinálni.  Adunk egy tájékoztatást, hogy mi készül, 
ön is lapozgassa, sok öröme telik majd benne, higgye el nekem. Érdemes elrakni különben, 
mert szép kiadvány, fel a könyvespolcra. A kommunikációs költség, ott van az a fekete hajú 
ember, Szekeres Alán. Tavaly egy hónapra alkalmaztuk megbízással, most egész évre 
alkalmazzuk, segíti nekem azt a munkát, amit végzek. Ő az, akinek a költségeit megtalálta itt 
a költségvetésben.”  
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-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

 
Kováts Imre képviselő hozzászólásában az önkormányzat eladósodottságának sokat vitatott 
mértékéről szólt. Az elmúlt napokban is hallani lehetett azt, hogy Kaposvár eladósodottsága 
nem jelentős, hitelünk csak 13 milliárd forint, az adósságuk 2010-ben a költségvetésnek csak 
2 %-át kitevő, azaz 715 millió forintot kell visszafizetni, hitelképességünk kiváló. Ezek az  
adatok valósak, de félrevezetik az önkormányzat gazdálkodását. Az önkormányzati törvény az 
alkotmánnyal összhangban álló rendelkezése szerint az önkormányzat több évre szóló 
hitelfelvételének felső határa az, hogy az éves adósságszolgálat ne haladja meg a korrigált  
bevételt. Saját bevétel,  vagyis az adósság visszafizetésére nem lehet felhasználni az  
intézmények működésére adott állami hozzájárulást, az állami támogatást. Az önkormányzat 
esetében az éves adósságszolgálatot a törvényi előírás okán is csak a korrigált saját 
bevételekhez lehet viszonyítani. 2010-ben a 715 millió forintos adósságszolgálat 27 %-a a 
korrigált saját bevételnek. 2011-ben a 1,6 milliárdra fog nőni a törlesztendő összeg, vagyis 60 
%-a lesz a korrigált saját bevételnek. Ez már nagyobb a gondos, előrelátó gazda által 
ésszerűnek tartott mértéknél. Tovább nehezíti a pénzügyi helyzetet az éves adósságszolgálat  
és a kötelezettségvállalások együttes összege, ami még 2020-ban sem fog csökkenni. Az éves  
adósságszolgálat 2028-ban csökkenhet az ez évi, 715 millió forint alá. Olyan jövőbeni 
beruházások megvalósítását is veszélyezteti a saját források hiánya, mint a bérlakásépítés, 
város-rehabilitáció folytatása, panel program befejezése, Színház rekonstrukció. Hacsak az új 
kormány nem konszolidálja az önkormányzatokat, vagy ha nőni fog a kaposvári vállalkozók 
adófizetési képessége, vagy ha sor kerül a profitot létrehozó beruházásokra, ha a 
munkahelyteremtést nem elsősorban az értéket nem létrehozó közmunka jelenti, ha 
csökkenthetők a szociális kiadások, akkor bízhatnak abban, hogy a fejlesztésekhez 
rendelkezni fognak új forrásokkal.  
 
Kovács József tanácsnok elmondta, hogy a Töröcskei Részönkormányzat éves költségvetése 
tovább csökkent ebben az évben. Előre is köszönte a költségvetés tervezetében a töröcskei 
városrész temetőjének parkolójára tervezett összeget. Kérte a képviselőket, hogy támogassák 
Kaposvár város fúvószenekarának jaltai vendégszereplését.  
 
Paksi Lajos képviselő egyetértett Kováts Imre képviselő hozzászólásával. Elmondta, hogy a 
magyar lakosság szeretne a válságból nyertesen kilépni. A 2011-es kimutatás alapján a jövőt 
elég tragikusnak vélte, de számítani lehet komoly változásokra, akár pozitív irányúra is, mert 
nem lehet tudni mi fog holnap történni. Egy város nem lehet önellátó, de saját érdekeit  
pozitívan megfogalmazva országépítő folyamatokat indíthat el, ha befogadja a nemzeti érdek 
legfontosabb kérdéseit, akkor önmagát is fejleszti. Az oktatási intézmények támogatásáról 
elmondta, hogy évről évre csökken, ami már 50 % körül mozog. Nem tartotta kidolgozottnak 
a zárolás mértékét, elmaradnak olyan törvényi, szakmai feladatok, amire szükség van, a 6 %-
os dologi csökkentés, zárolás nehezen gazdálkodható ki. A Színház támogatása viszont 
emelkedik, így biztosítottá válik a működése.  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy az önkormányzati kötvénykibocsátás 
adósságszolgálata 5 milliárd forint, felvett érték visszafizetése 9, 35 milliárd forint, vagyis a 
kötvényre majdnem a dupláját fogja visszafizetni az önkormányzat a teljes futamidő alatt. 
2010. január elsején 66 427 fő élt a városban, ahol az egy főre jutó 480 504 forint adósság 
esett, vagyis 30 ezer forinttal több, mint tavaly. A hitelek visszafizetésének finanszírozására 
az önkormányzat nem rendelkezik külső forrással,  de a saját bevételek ráfordítása pedig nagy 
érvágás lenne. Az országban uralkodó trendekhez igazodva a kaposvári önkormányzat 
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igyekszik minél több ingyenes juttatást biztosítani az itt élőknek, az egyre csökkenő 
forrásokból, amit továbbra is fizetni kell. Ma a Bartók Béla Tagiskola sorsa véglegesen 
elrendeződik, vagyis a rettentően alacsony hatékonyságú oktatási rendszer működésére 
megvannak az oktatásfilozófia magyarázatok. Építővállalatok esetében nem a kaposvári cégek 
egyetlen alkalommal sem fizetnek iparűzési adót, mégis ők költik el a kaposvári 
önkormányzat által felvett hitel összegét, amit Kaposvár város 20-25 évig fizetni fog.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy a tavaly decemberi koncepció egy komoly, 
higgadt irányelv volt az ez évi költségvetés tervezéséhez. Úgy látta, hogy a jelentős  
kormányzati pénzelvonás ellenére a fejlesztést, az építést, a minőségi előrelépést és a lakosság 
életminőségének javítását tette szem elé. A költségvetés kiáll a már megkezdett városszépítő 
beruházások mellett, és megjelennek az ehhez kapcsolódó európai uniós források is. Remélte, 
hogy a támogatások esetében ebben az évben is egy új korszak kezdődik az európai uniós 
források, támogatások rendszeresé és gyorssá válásában. Kaposvár a fejlesztések terén 
lendületben marad, ezzel munkahelyeket őriz meg, turisztikai vonzerőt növel és életminőséget  
is javít. A költségvetés hiánya egy méltányos kompromisszumot teremt, érvényesíti, 
megjeleníti a kormányzati normatíva csökkenését, ahol lehet, tovább hárítja a kormányzati 
megszorítási szándékot, a kormányzati akaratot, ahol viszont a kormányzat pénzelvonásai 
ellehetetlenítenék a működést, oda viszont kiegészítő forrásokat biztosít, ezzel pénzügyi 
túlélést teremt az önkormányzati intézményeknek, gazdasági társaságoknak, társadalmi 
csoportoknak és a kaposvári embereknek. A költségvetés elfogadását ajánlotta a képviselő  
társainak.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a 2010-ben a város nagymértékben gyarapodni 
fog, sok beruházást át fognak adni, amit támogatott mindig is. Tudatos döntés volt a 
beruházások előrehozása, a gazdasági világválság miatt is, ezáltal valószínűleg kevesebb 
beruházás lesz 2010 után. Választókerületi képviselőként kérte, a Krúdy utcában az út 
megvalósítását és kérte továbbá, hogy a Kaposrétsor és a Béla Király utca közötti szakaszt az 
útfelújítási programba bevenni az útminőség miatt. Egyetértett azzal, hogy konkrét döntések 
ne történjenek az út-, járda felújítási programban.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok tiltakozott azon mondat ellen, hogy a város oktatási 
intézményeiben rettentő alacsony színvonalú munka folyik. Emlékeztette a képviselő társait  
arra, hogy 1998 és 2000 között az intézményeknél az önkormányzati támogatás 85-86 % volt,  
ez jelen pillanatban 51,7 %. A folyamatos oktatásból történő kivonás miatt létrehozták az 
Oktatási Közalapítványt, aminek 1998-ban 200 millió, tavaly 27 millió, 2010-ben nulla forint  
a támogatása. Vagyis, amit az állam kivont a normatív támogatásból, azt a közoktatási 
közalapítvánnyal párhuzamosan eszközfejlesztésre, tehetséggondozásra, szakkörökre és  
tanulmányi versenyekre lehetett felhasználni, amire az idén már lehetőség sem lesz. Az 
intézményi pénzmaradvány elvonásokkal kapcsolatban az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottsági ülésen felvetett módosító javaslata szerint az intézményekkel egyenként 
egyeztetve kerüljön sor az elvonásra. Kérte a polgármester urat a módosító javaslatának a 
támogatására.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy el kell kezdeni a távolabbi jövőre való felkészülést, 
mert az elkövetkező években átadásra kerülnek a 2013. év előtt megvalósítandó beruházások, 
így gondolkodni kell, hogy hosszabb távon mit terveznek a város érdekében. Fel kell készülni 
arra, amikor az Európai Uniónak lejár a 2007-2013. év közötti költségvetési időszaka, és  
elkezdődik egy új, 7 éves költségvetési időszaka. A város és minden magyar település annak 
érdekében cselekszik és azzal együtt a Kormányzat is, hogy a növekedés, fejlődés  
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fenntarthatóvá váljon hosszabb távon. Ezért aggasztóak azok a kondíciók, amivel a város  
nekiindul az elkövetkezendő időszaknak, hogy mire lesz képes. Magyarország más-más  
településein élők a saját településeik fejlődését érzik, de ez nem valósulhatna meg az országon 
kívüli támogatási források nélkül, ami a növekedést, fejlődést teszi lehetővé. Elmondta, hogy 
már korábban is kezdeményezte egy gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégia 
elkészítését, amely a város gazdasági életének hosszú távú elképzeléseit határozza meg. Azért 
lett volna fontos, hogy egy olyan oktatási szerkezetet tudjanak kialakítani, mert így a jövő  
gazdaságával rendelkező Kaposvárát ki tudják szolgálni szakemberekkel, szakképzett 
munkaerővel. Javasolta a kommunikációs feladatok és kiadványok készítése mellett készüljön 
el a város új arculati kézikönyve, amely a város gyarapodása érdekében fejlesztéseket, 
attrakciókat tartalmazzon.  
 
Tóth István tanácsnok az idei évi költségvetést a talpon maradás költségvetésének nevezte. 
Elmondta, hogy a hozzászólásoknál igazi kritika nem hangzott el, így a költségvetés jónak 
mondható, inkább a képviselők a jövő aggodalmát fejezték ki.  
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő a költségvetés fő hangsúlyát a fejlesztésekben látta, és 
hogy a városnak ezt a jelentős működési költséget a jövőben kezelnie kell. A válságból való 
győztes kilépést nem érezte a költségvetésben, mert jelen pillanatban a munkaerő jelentené a 
város értékét, amire igazából nem koncentrál, vagyis az intézményekben folyó szakképzés, a 
képzés visszafogottabb. A költségvetésben nemcsak fejlesztéseket kellene létrehozni, mert  
ehhez fontosnak tartotta, hogy legyenek szakemberek, akik itt dolgozni tudnának, ami a 
válság utáni befektetők idetelepülését is elősegíthetné. Elmondta, hogy az önkormányzatokat 
érintő elvonás a másik oldalon a deviza adósoknak egy erősebb forint, egy stabilabb gazdaság 
alapján teremtheti meg, más oldalról is lehet ezt szemlélni. Felsorolt olyan fejlesztéseket, 
amelyek európai uniós forrásokkal és kormányzati támogatással indultak el, mint például a 
Kórház, az Egyetem és az Ipari Parkok fejlesztése, megépült az M7-es autópálya a határig, a 
67-es út gyorsforgalmi úttá való alakítása, a 61-es út 11,5 tonnás megerősítése, intézmények 
akadálymentesítése.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok örült annak, hogy található egy város, aki a saját erejéhez mérten 
támogatja a vállalkozókat és remélte, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Támogatta a kis- 
és középvállalkozások iparűzési adó támogatását, de ugyanakkor napokon belül letesz egy 
konstrukciót, amit közösen a várossal és a Vállalkozói Központtal a vállalkozók 
megsegítésére, támogatására tudnak hasznosítani. Megköszönte a város és az EON általi 25 
milliós támogatást. Polgármester úrnak javasolta, hogy a 4 éves programjába foglalja bele, 
hogy az iskolákba legyen kötelező a mindennapos testnevelés óra, mivel egyre csökken a 
gyerekek moz gás igénye, lehetősége. 
 
Somogyvári Lajos képviselő elmondta, hogy a Kinizsi lakótelepi útnak a Bem utcával 
szembeni útszakaszán a közvilágítás fénye a fák növekedésével egyre csökken és a járda 
sötétben van, így már sokadszorra kéri, hogy a Kinizsi lakótelep közvilágítását az idén vagy 
jövőre a közvilágítási feladatokra szánt keretből valósítsák meg. Megköszönte az 
önkormányzatnak az ott élők nevében, hogy a Lidl, a Praktiker és a Búzavirág utca között 
megépül a gyalogjárda.  A Kaposváron kívüli vállalkozóknak fizetett pénzösszegről elmondta, 
hogy az önkormányzat 913 szerződést kötött, ebből 739 kaposvári vállalkozóval, 174 pedig 
városon kívülivel. A 10 milliárd forint értékű szerződésből 7,9 milliárd forint a kaposvári 
vállalkozóké lett, ami tartalmazza az alvállalkozói díjat is.  
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Jurmann Béla tanácsnok elmondta, hogy a költségvetés szerint komoly beruházások 
megvalósítása fog megtörténni ebben az évben. De vannak olyan tételek az előterjesztésben, 
amelyek a bátorság hiányára vallanak. A kiemelt nagy beruházások esetében a Nostránál 
utaltak a területet megvételére, de véleménye szerint a fejlesztés elmarad, mert a Színház 7 
milliárdos fejlesztése után a Nostrára nem marad pénz. A mai lapban olvasott arról, hogy a 
Színháznál 150 millió forintos költségvetés csökkentést terveznek. Mindenkinek a figyelmébe 
ajánlotta, hogy a 2009-es  költségvetés tartalmaz egyéb egyszeri bevételeket, melyek 
megközelítően több mint 900 millió forint értékűek, és ami a 2010-es évben nem jelenik meg.  
 
Torma János tanácsnok támogathatónak vélte a költségvetést. A Népjóléti Bizottság 
tanácsnokaként a szociálpolitikai részt megvizsgálta, hogy egyre több a rászoruló, és az 
önkormányzat az igényekhez igazodva minden évben jelentősen megemeli a szociális  
kiadásokat. Fontosnak tartotta, hogy az önkormányzat nem mond le az önként vállalt  
feladatiról,  hanem jelentős mértékben támogatja 550 millió forinttal, mivel szükség van a 
lakásfenntartási támogatásokra, a rendkívüli szociális segélyre, a buszbérletek támogatására. 
Választókörzetének szempontjából elmondta, hogy az idén nem tartalmaz hatalmas nagy, 
látványos beruházásokat, de az is az oka, hogy az elmúlt években sok minden elkészült, az 
útjaik rendben vannak, a Békefüredi lakótelep elkészült, ezáltal ez évben egy szinten tartás, 
apróbb feladatok elvégzése történhet meg. Kérte a képviselő társaitól, hogy támogassák az  
előterjesztést.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok igazat adott Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő asszonynak 
abban, hogy szociális támogatásra többet ad az állam, mint korábban a kaposváriaknak, de 
nem jó, mert a közel 240 millió forintot fordítanak szociális kiadásokra. A Kaposfüredi 
Részönkormányzati képviselőként támogatást kért a Kankalin, másik nevén Langalló közben 
kialakítandó járda melletti lámpatest elhelyezésére, mivel sok idős és gyermek használja azt 
az útvonalat. Ugyanúgy, mint az óvoda előtti 300 méteres szakasz díszburkolattal való 
lefedéséhez. A részönkormányzati keretről elmondta, hogy helyben történik a terület  
köztisztaságának fenntartására, fűnyírása, amit Kaposfüred, Toponár és Töröcske esetében a 
helyiek dolgoznak, nem a közcélúak, és amire eddig az ünnepekkel együtt 2 millió forintot 
kapnak. Most szükségük lenne egy új fűnyíró gépre, ami 400 ezer forint, a jelenlegieket  
karban kell tartaniuk, a szemét összeszedése is az ő dolguk és mivel a város egyéb forrásból 
nem járul hozzá, így nagy szükségük lenne a 10 %-os elvonás megszüntetésére. Kívánta, hogy 
mindenkinek öröme legyen a 2010-es költségvetésben.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy évről évre nehezebb helyzetben 
kell a költségvetést elfogadniuk.  A részönkormányzati képviselő társai sajnálják, hogy egyre 
csökkenő keretből kell a feladataikat megvalósítani, de tudatában vannak annak, hogy így 
nem lehet bánni a kormányzatnak az önkormányzatokkal, csökkentve a pedagógus béreket, és  
elvonva a tanórán kívüli sport lehetőséget. Bízott abban, hogy egyszer sport példával élve 
nem „széllel szemben” kell majd képviselőnek lenni.  
 
Szita Károly polgármester „Nagyon szépen köszönöm tanácsnok úrnak és minden 
képviselőnek a hozzászólását. Több hozzászólás nincs és talán a szavazás is belefér, ha nem 
akkor azt majd a megemlékezés után fejezzük be. Kováts képviselő úr, hozzászólását 
köszönöm, igen, azt csináljuk, amit négy évvel ezelőtt elhatároztuk, hisz idézte is a 4 éves 
várospolitikai programot és a cselekvési tervet. Az köszön vissza ebből a költségvetésből,  
igen, ezt kötelességemnek éreztem, hogy ezt terjesszem önök elé és az a program, amit 4-3,5 
esztendővel ezelőtt csináltunk, azt a kaposváriakkal együtt közösen alkottuk meg, és így lesz 
megalkotva a következő is. Én erre vállaltam kötelezettséget.  
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Elfogadható az adósságszolgálat, igen, a hitelen túlmenően vannak még 
kötelezettségvállalásaink, a kötelezettségvállalásainkat is érdemes végignézni, hisz azt még 
nem költöttük el. Azok a kötelezettségvállalásaink, amelyről közgyűlési határozat dönt és az 
élet pedig majd eldönti, hogy mi legyen ebből. A költségvetési hiánynak a kezelésének 
többféle technikája van, ezekkel a lehetőséggel most élni is fogunk, ha szükségünk lesz rá. 
Egyszer már megtettük, talán visszaemlékeznek rá – lehet, hogy kétszer -, de helyesen és jól 
cselekedtünk.  
Adóbevételek, arról szól többek között képviselő társaim a NABI-ról szóló előterjesztés is, 
remélem kielemezték benne, hogy itt nem csupán egy buszról van szó, hanem egy befektetés 
lehetőségéről, amit tartalmaz az előterjesztés.  
Számomra nem utópia. Én hiszek abban, és figyelve az Európai városok fejlődésének az  
ütemezését az elmúlt 2-3 évtizeden, elmentek a városállam típusú képződmények kialakítása 
irányában. Én ebben hiszek, hogy képesek vagyunk arra, hogy egy olyan várost építsünk, 
amely megtermeli önmagának azt, amire szüksége van és azt követően pedig amiből többlete 
van, azt pedig értékesíti. S próbáljon egy olyan berendezkedést megvalósítani Kaposváron, 
amely a lehető legnagyobb mértékben a külső negatív hatásokat a város falain kívül tartja. Én 
hiszek ebben és engedje meg, hogy 3 példát hadd mondjak erre, 3 elemét hadd említsem meg, 
hogy miért is hiszek. Azért hiszek ebben, és azért tartjuk meg a közszolgálati cégeinket. 
Gondoljon bele, nagyon sok város, ha végignézi a magyarországi városokat, nagyon sok 
városnál nem közösségi tulajdonban vannak ezek a cégek, magántőke tulajdonában 
extraprofittal termelnek. Ezért is állnak ott az árakkal, ahogy állnak és abban is hiszek, hogy 
nem véletlenül fejlesztettünk mi ki, nem véletlenül vettük meg a vízműveket és nem 
véletlenül fordítottunk iszonyatosan nagy gondot arra, hogy a vízellátásunkat biztosítani 
tudjuk. Azt mondják a tudósok, hogy az évtized végére a világon a legdrágább kincs az ívó 
víz lesz. El fog következni sajnos az az idő, hogy lesznek olyan települések, akiknek vizet kell 
vásárolni vagy az államtól, vagy mástól, de vizet kell vásárolni, mert nincs meg a saját  
vízbázisuk. Én hiszek ebben, én hiszek abban, hogy ez a rendszer ez kiépíthető, ez a rendszer 
ez fenntartható, ugyanúgy a szakképzésrendszer is. Amiben vesztésre állunk, azt elmondom 
önnek őszintén, a regionális társközpontunkat ez a Kormány és a kormánypárti országgyűlési 
képviselők megbocsáthatatlan módon gyengítették a saját pozíciójuk megtartása érdekében 
áruba bocsátottak bennünket. 2002-ben, 2003. év elején még 15 regionális központ volt 
Kaposváron, most 4 van. Ez is hozzátartozik a városállamhoz. Megbocsáthatatlan ez a bűn, 
megbocsáthatatlan az, hogy több mint 100 családot tettek munkanélkülivé ezzel a döntéssel,  
az is megbocsáthatatlan, de az is, hogy stratégiai céljainkat háttérbe szorították. Én emellett 
szeretnék dolgozni, mert hiszek benne és hiszem, hogy meg tudjuk csinálni.  
Akkor, amikor Kovács képviselő úr a részönkormányzati költségvetésről beszélt, dr. Heintz 
Tamás képviselő úr is érintette ezt, akkor soha ne csak a részönkormányzat tisztelet díjaiba, 
illetve a részönkormányzat egyéb apró működési kiadásaira gondoljanak, hanem arra, hogy a 
településrész, egyéb fejlesztési forrásokhoz, vagy egyéb működtetési forrásokhoz jut-e. Önnél 
például nem a részönkormányzat tartja fel a művelődési házat, azt is mi fizetjük. Szóval ne 
arra gondoljanak, hogy a közcélú munkásokat is mi fizetjük, és mi küldjük őket, mert a 
részönkormányzat az nem a részönkormányzati testület. A részönkormányzat az a 
településrész, a településrész Töröcskén, Szentjakabon, Toponáron és Kaposfüreden is.  
Töröcskére a Művelődési Ház tetejét tervezzük és a fenntartáson kívül azért szeretnénk 
megcsinálni, ami ugyanolyan fontos, járdafelújításokat is, illetve a temető kerítését is. De 
köszönöm képviselő úr a megértését e tekintetben is.  
A felhívás pedig elhangzott, hogy a méltán büszkeségünk fúvószenekar kijuthasson Jaltába, 
vagyis a képviselő úr azt mondta, hogy támogatókra van szüksége ahhoz, hogy ez 
megtörténjen.  
Paksi Lajos képviselő úr, nagyon szépen köszönöm a hozzászólásodat és a szavaidat. Te úgy 
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fogalmaztál képviselő úr, hogy azt mondtam, hogy Magyarország szeretne a válságból 
győztesen kimenni. Ez nagyon remélem, hogy így van, de én nem ezt mondtam. Én két  
párhuzamot állítottam fel, a mai Kormány a gazdaságpolitikájával a válságot túlélni akarja és  
csak egyetlen egy lebeg a szeme előtt, a költségvetési hiány és az IMF és Brüsszel. Én pedig 
azt mondtam, hogy egy teljesen más utat vettünk, mi nem túlélni szeretnénk csupán a 
válságot, hanem megnyerni azt. Egyébként abban, amiket mondtál, egyetértek, azzal kivéve, 
amit már részben érintettem Kováts képviselő által felvetettek tekintetében is.  
Igen, arra törekszem, hogy önellátóak legyünk. Arra törekszünk, hogy az EON-t a legnagyobb 
mértékben tudjuk hanyagolni,  hogy megújuló energiákat használhasson ez a város, hogy ne 
legyünk kiszolgáltatva annak az 1997-ben számomra óriási bűnként elkönyvelt, negatív 
hatásnak, amikor azt, amit 10 millió magyar ember használ, odaadtunk a németeknek. Nem 
mi, hanem azok, akik akkor kormány pozícióban voltak, a gázt és a villanyt. Most tőlük van a 
nagyon jelentős függőségünk, a villanynál és a gáznál. Én hiszek benne, hogy be tudunk 
rendelkezni és ki tudjuk alakítani a kaposvári városállamot. Én hiszek ebben, és ha 
lehetőséget kapok, akkor meg is fogjuk csinálni. 
Nagyon szépen köszönöm azt a mondatát, képviselő úr, tényleg én is így látom, tényleg sok 
mindenben egyetértünk, azt említette, hogy tisztességes költségvetés nem igazán tudna mást  
javasolni,  felírtam szó szerint, amit mondott. Akkor optimistán számíthatok a tekintetben, 
hogy a pártját elfelejtve, igennel fog szavazni a költségvetésnél. Mert ha ön sem tudna mást és 
mit javítani ezen, akkor én csak erre tudok gondolni e tekintetben a korrektségét feltételezem. 
Az pedig teljesen igaz, de ez már ne legyen dicsőség, hogy azt csak csupán tényként állapítjuk 
meg, hogy akkor, amikor 2002-ben még 80-82 % volt az állami finanszírozás az oktatási 
intézmények esetén, most meg 50 %, vagy az alatti is, de ne örüljünk ennek. Ennyit vontak ki, 
ennyire semmibe vették azt a munkát, amit az intézményeink végeznek, és ebből adódik az, 
hogy ahhoz, hogy a pedagógusok fizetést kapjanak, nekünk több mint 6 milliárd forinttal kell 
kiegészítenünk, mert különben nem kapnának fizetést. Hadd ne örüljek már ennek, hogy az 
ilyen nagyfokú kivonás ellenére, nekünk ennyi pénzt kell erre adnunk és bocsátanunk.  
A zárolások miatt törvényi kötelezettségeink nem fognak elmaradni, a félelmét fejezte ki 
tanácsnok úr e tekintetben az intézményi hálózatunkban. A dologi kiadások 6 %-os zárolása 
pedig az elmúlt évek tapasztalatai alapján alakult ki, 4,1 milliárd forint összességében a 
dologi kiadás, amit a városra fordítunk, ez a 6 % ez 110-120 millió forint közötti összeg, 
ehhez a 4,1 milliárd forinthoz képest.  
És beszélt még a Színházról.  
Ez tény, 2002-ben a Magyar Önkormányzat többet kapott a Kormánytól mint 2010-ben, 
persze, ön vitathatja, vegye elő  a költségvetést, amit elfogadtak és nézze meg a két számot, 
össze tudja hasonlítani. Én nem mondtam egy szóval sem, hogy a Kormány konszolidálni 
fogja az önkormányzatokat, ilyet nem fog tenni, de egybe viszont hiszek, hogy ezt a 
népnyúzást egy olyan átrendezéssel fogja enyhíteni és megoldani, amellyel az önkormányzat - 
és nem az önkormányzatokról van szó, hanem az adott településen élő emberekről -, az ő  
helyzetükön enyhíteni fog. Ebben nem hogy hiszek, biztos vagyok, mert teljesen más  
gazdaságpolitika kell, hogy megvalósuljon ebben az országban, mint ami eddig volt. Ebben 
én hiszek, hogy az amit tettek, az helytelen és mivel helytelen, ezért egy másikat kell 
alkalmazni és másikat kell hozni.  
Adósságszolgálat. Bízom benne, én mindig ezt mondtam önnek, ha lehetőségem lesz, akkor 
majd sertepertélek a tekintetben, hogy az adósságszolgálat ne nyomja a városnak a vállát. De 
azért általában észreveszem, hogy vannak néhányan és tisztelet a nagy többség kivételnek, 
hogy két dolog fáj néhányuknál.  Az egyik dolog az, hogy nem sanyargatjuk az embereket, ez  
fáj önöknek és sajnálom, hogy fáj, a másik pedig az, hogy épül ez a város, ezt is nagyon 
sajnálom, hogy fáj. Annyira szeretném, ha a jónak önök is tudnának örülni, tényleg, minden 
vágyam az, hogy egyszer ezt megérjem, hogy a jónak örülni tudnak. Nem szebb így az élet, 
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ha az embernek van öröme? De azért van egy diszkrét bája annak, ha önök beszélnek a 
költségvetési hiányról. Egy olyan diszkrét bája van, amikor a mostani kormánypárti 
ellenzékek a költségvetési hiányról beszélnek. Nem is értem, kivétel ebbe Kováts képviselő  
úr. De halál komolyan mondom, amikor ide hozták az országot, ide vitték az önök 
miniszterei, párttársai és akkor most itt a költségvetési hiányról beszélnek, van egy diszkrét 
bája. És még az a másik különbség kettőnk között, hogy ön szavazatokban gondolkodik, én 
pedig nem és a kettő között nagyon nagy különbség van. 
Rossz a város oktatásfilozófiája, említette. Én viszont azt mondom, hogy rossz az önöké. Ez a 
kettőnk közötti különbség, én nem tudnék a magyar közoktatásban egy olyan 
gondolkodásmódban oktatni és neveltetni, amit önök képviselnek pártpolitikai szinten.  
Csató képviselő úr, igen, szomorú, 6 éves csatlakozásunkat követően most jön az első  
támogatás, amit jelen pillanatban érzékelhetünk. 
Szép Tamás tanácsnok úr, ennyi beruházásunk biztos nem lesz, én ezt szintén mondom önnek, 
és azokat a fejlesztéseket, amiket felvetett, azokat én meg fogom nézni, azzal együtt, hogy az 
út, járda felújításból megszűntek ebben az évben a nemzeti források, ezért kevesebb az  
útfelújítás, az átkötő út tekintetében pedig megnéztem, még mindig vannak magántulajdon 
részek az ottani területen.  
Giber tanácsnok úr, köszönöm szépen, amit hozzátett.   
Pintér Attila tanácsnok úr, igen, látnunk kell a jövőt, a kaposváriak pedig látják a jövőt és 
ezért teszem azt, hogy ebben az évben is konzultálok velük, hogy közösen határozzuk meg, 
mi az amit segítünk. Önök azt mondják, hogy a Kormány megszorításai a növekedést segítik. 
Ezt a kifejezést hallottam önöktől és fel is írtam, de képviselő úr, látja ez egy másik 
különbség, hogy az önkormányzatokat megszorítja, a másik oldalon a növekedést segíti. Ne 
szorítson meg úgy, hogy embereket tegyen tönkre, ne szorítson meg úgy. Ne azt a 
gazdaságpolitikát folytassa, hogy elvesz a szegénytől, hogy még szegényebb legyen, a 
vállalkozóktól, hogy még több embert bocsásson el, mert ez történik most és egyetlen egyet 
nem számol, hogy ez többe fog neki kerülni.  Mert több lesz a munkanélküli, többet kell 
támogatni és többet kell segélyezni. Ez az, ami rossz politika. Ez az, amit nem szabadna 
csinálni.  
Tóth Istvánnak nagyon szépen köszönöm.  
A befektetők oda mennek, ahol infrastruktúra van, mondja Hoffmann-né Hetesi Noémi. Igen, 
oda mennek, ahol infrastruktúra van, ezért nagyon sajnálom, hogy amit bevállaltak 
országgyűlési képviselőink és a Kormány 2009-re nem történt semmi, nem kötöttek össze 
bennünket 4 sávos gyorsforgalmi úttal, az M7-essel. Nagyon sajnálom, hogy Taszár rohad 
szét, és nagyon sajnálom, hogy vasúton a Dombóvár-Kaposvári gyorsot még mindig meg 
lehet verni biciklivel. Nagyon sajnálom ezeket.  
Ami az önkormányzatoknak megszorítás, az stabilitást jelent, mondja képviselő asszony, ezt 
mondja ön. Ne haragudjon már, amikor 14 ezer ember kaposváritól elveszik a gázár 
támogatást, akkor az neki stabilitás? Ne mondjon már ilyet. Akkor, amikor 50 %-kal meg fog 
nőni a rezsiköltsége? Az neki stabilitás? Az nem stabilitás, az rombolás.  
Csutor tanácsnok úr, köszönöm a hozzászólást és várjuk az ajánlatát.  
Somogyvári Lajos képviselő úrnak is köszönöm a hozzászólását.  
Jurmann Béla tanácsnok úr. Az a probléma kedves tanácsnok úr, hogy az elmúlt év 
novemberében is a Somogyi Hírlapot olvasta és nem az előterjesztést. Mert, ha az 
előterjesztést olvasta volna a Pénzügyi Bizottság tanácsnokaként és nem a Somogyi Hírlapot, 
akkor megtalálja benne a 150 millió forintot. Nézze meg, az a probléma, hogy a Somogyi 
Hírlapot olvassa. Ez a legnagyobb probléma, mert ez nem új hír. Novemberben ezt döntötte el 
a város képviselő testülete.  
Torma Jánosnak a hozzászólását hálásan köszönöm, dr. Heintz Tamásnak is. A 
Városgondnokság költségvetéséből biztosítani fogjuk a közcélút is és a dologit is, amit  
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felvetett. És Borhi Zsombor tanácsnok úrnak is hálásan köszönöm a hozzászólását.  
Tisztelt képviselő társaim, a szavazás a szünet utánra fog maradni, menjünk le az  
emlékezésre. 
Először azokat a módosító indítványokról szavazunk, amelyek bizottsági szakban támogatást 
kaptak és ezekről mindegyikről el fogom mondani, hogy előterjesztésként melyiket 
támogatom. 
A Pénzügyi Bizottság által támogatásra javasolt módosító indítványokat támogatja az  
előterjesztő.” 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1114   Száma: 10.02.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosító határozati javaslat 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 92.59 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.41 7.14 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetési hiány terhére Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2 millió forintot biztosítson az általános iskolák 
konfliktuskezelési problémájára, amit azzal kért kiegészíteni, hogy a bérmaradványt, illetve az 
intézményekkel folytatandó tárgyalásoknál a bérmaradvány elszámolásnál ezt az összeget 
előteremteni és a rendelkezésre fogja bocsátani.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1115   Száma: 10.02.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület az iskolák konfliktuskezelési problémáiról a 2 millió forint 
biztosításának 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: 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Kaposfüredi Részönkormányzat rendelkezésre 
álló keretösszegén belül kérte a 300 méteres járdaszakasz bővítését. Az óvoda nyílászáróinak 
a cseréjének a pénzügyi fedezete az intézmény-felújításokra rendelkezésre álló keret terhére 
legyen megvalósítva, amennyiben belefér az összegbe.  
Pintér Attila által felvetett arculati kézikönyv készítéséről határozati javaslat formában kérte, 
hogy fogadják be, hogy a költségvetési rendeletmódosításáig vizsgálják meg, így majd a 
képviselő-testület eldönti, hogy a rendeletmódosításba belefér-e vagy sem.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1116   Száma: 10.02.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok módosító javaslatának 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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Szavazás eredménye 
 

#: 1117   Száma: 10.02.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 74.07 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 7 25.93 25.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 4/2010.(III.02.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megalkotásától, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1118   Száma: 10.02.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított 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: 
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14/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati intézményeknél megürülő  
álláshelyek csak a fenntartóval történt előzetes egyeztetést követően tölthetők be. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                          dr. Vörös Gyula igaz gató 
                          Bajzik Imre igazgató 
Határidő:           2010. december 31. 

 
2. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2009. december 31-ig képződött, illetve 2010. 

évre tervezett kötelezően felhasználandó 13.772 e Ft összegű bevételéből 13.272 e Ft-
ot a szennyvíztelep iszaptároló medencéinek rekultivációjára és 2 db új tároló 
építésére használjon fel, 0,5 millió Ft pedig az alap egyéb céljaira használ fel  

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. december 31. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közforgalmú közlekedés 2010. évi 

normatív támogatásának pályázatához kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik: 
 
a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évben a Kaposvári 

Tömegközlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéshez 
(beruházáshoz) 115.014 e Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő  
önkormányzati támogatással járult hozzá. 

b.) A Közgyűlés a helyi közlekedést 2010. január 01-jétől december 31-ig 
folyamatosan fenntartja. 
 

c.) A Közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 
2004. évi XXXIII. törvény 17. § (5) bekezdése alapján a pályázati eljárás nélkül a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. június 20. 

 
4. A Közgyűlés a Polgármester a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti 

gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           azonnal 
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5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása során az  
önkormányzati költségvetési szerveknél keletkező szabad pénzmaradványok az 
intézményekkel történő egyeztetést követően kerüljenek elvonásra. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:           2010. április 29. 

 
6. A Közgyűlés engedélyezi a Kaposvári Kistérség Igali mikro térségében a logopédiai 

feladatok ellátására a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, 
Diákotthon és Módszertani Központban 1 új logopédus álláshely létesítését 2010. 
március1.-től határozott időtartalomra, amelynek költségeit a Kaposvári Többcélú 
Kistérségi Társulás által a feladat ellátására kötött megállapodás alapján átadott 
támogatás biztosítja. 

           Felelős:                  Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:     Stickel Péter igazgató   
                                   Molnár György igazgató 
           Határidő:               2010. március 1. 
 

7. A Közgyűlés a lakossági szemétszállítás 2010. évi támogatása terhére 21.092 e Ft  
előleget biztosít a KVG Zrt. részére. Az előleg a ténylegesen megítélt támogatással 
szemben beszámítással kerül elszámolásra.  
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. március 15. 

 
8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az út-híd-járda felújítási új induló feladatokra csak 

a keretösszeg kerüljön elfogadásra, a konkrét célokról az áprilisi ülésre készüljön 
javaslat.  
Ennek során kerüljön megvizsgálásra a Kaposfüredi út nyugati oldalán a tervezett 
járdaépítés 300 méterrel történő bővítése a járda-felújítási program összeállításakor. 
 

           Felelős:                  Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:     Bajzik Imre igazgató   
                                   Molnár György igazgató 
           Határidő:               2010. március 31. 
 

9. A Közgyűlés utasítja a címzetes főjegyzőt a Kálvária u.- Krúdy u. közötti átkötő 
szakasz megépítése lehetőségének megvizsgálására. 

 
           Felelős:                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
           Közreműködik:     Bajzik Imre igazgató   
                                   Molnár György igazgató 
           Határidő:               2010. június 10. 
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10. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítási feladatokra elkülönített 
keretösszeg felhasználásakor az igények között szerepeljen a Kankalin u. 
közvilágításának bővítése. 

 
           Felelős:                 Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:     Bajzik Imre igazgató   
                                   Molnár György igazgató 
           Határidő:               2010. június 10. 
 

11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága 
vizsgálja meg a kaposfüredi óvoda nyílászárói cseréjének szükségességét és a 
keretösszegen belül a lehetőségek függvényében tegyen javaslatot a megvalósításra. 

 
           Felelős:                 Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:     Bajzik Imre igazgató   
                                   Molnár György igazgató 
           Határidő:               2010. június 10. 
 

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Bajcsy-Zs. u. Központi Óvoda 6 órás óvodatitkári 
álláshelye teljes munkaidős foglalkozatásként kerüljön kiegészítésre. A szükséges  
fedezetet az önkormányzat biztosítja. 
 

           Felelős:                 Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:     Stickel Péter igazgató   
                                   Molnár György igazgató 

Határidő:              2010. április 29. 
 
13. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2009. évi zárszámadás tárgyalása során dönt a szabad 

pénzmaradvány terhére az általános iskolák konfliktuskezelési problémáira javasolt 2 
millió Ft biztosításáról. 

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2010. április 29. 
 
14. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a költségvetési rendelet júniusi módosítása során 

előzetes költségfelmérés alapján dönt a városarculati kézikönyv pénzügyi fedezetének 
biztosításáról. 

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
                                 Molnár György igazgató 
      Határidő:           2010. június 10. 
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-----3. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló – többször módosított – 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 

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

 
 

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1119   Száma: 10.02.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:04  
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 5/2010.(III.01.) 
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. 
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-----4. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 
óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a bizottságok támogatták a javasolt  
vízóra leolvasási időpontokat.  
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1120   Száma: 10.02.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:05  
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 6/2010.(III.01.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz 
díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapításától szóló – többször módosított - 
26/1994.(IV.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----5. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bizottságok támogatták az előterjesztést. 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1121   Száma: 10.02.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:05  
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 7/2010.(II.26.) 
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 
 

#: 1122   Száma: 10.02.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:05  
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: 
 
15/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005.(XII.14.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását jóváhagyja a 
TSZT melléklet és a Településszerkezeti Terv műszaki leírását tartalmazó jóváhagyási 
tervanyagban írtaknak megfelelően. 

 
      Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2010. március 01. (közlésre) 
 
 
-----6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 

38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a bizottságok támogatták az 
előterjesztést.   

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

 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1123   Száma: 10.02.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:06  
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 8/2010.(II.26.) 
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló – többször 
módosított - 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a bizottságok támogatták az 
előterjesztést.   
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1124   Száma: 10.02.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:06  
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 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 9/2010.(II.26.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----8. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a bizottságok támogatták az 
előterjesztést.   
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy hogyan lehet bérlakás állmonyba tenni az önálló 
lakásként nem funkcionáló lakásokat, amelyeket a Színház visszaad az önkormányzatnak? 
Volt-e már arra példa, hogy a visszaadott lakást a következő bérlő előtt az önkormányzat 
újította fel?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a színészlakások egy része férőhelyként 
működött, ahol egy lakóegységhez 3-4 közös szoba tartozott, közös vizesblokkal és  
konyharésszel. Ezeket mindenképpen át kell alakítani, hogy önálló lakásként hasznosítani 
lehessen. Ilyen a Dózsa György utcában lévő ház, viszont a többi megfelel a 
lakáskritériumoknak. Az önkormányzat régebben újított fel lakásokat, viszont ma már csak 
kivételes esetben alakít át az önkormányzat lakást. Általában a lakások úgy vannak 
meghirdetve, hogy kisebb festési munkákat a bérlő végzi el. Megjegyezte, hogy a bérlők 
általában elfogadják festést és a konyha kialakítását, mivel így saját ízlésükre formálják a 
lakást.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy 2000 környékén javasolta azt, hogy 
hozzanak létre egy alapot, amit 5 millió forintban határozták meg, hogy a lakott és lakhatatlan 
állapotba visszaadott bérlakásokat az önkormányzat újítsa fel és úgy adja ismét bérbe. Így 
nem a következő bérlőnek kellett volna felújítani a lakást. Nem tartotta korrektnek azt, hogy a 
Színház teljesen lelakott állapotban adja vissza a lakásokat, hogy az önkormányzat újítsa fel, 
amikor az önkormányzattól 2009-ben mintegy 150 millióval több működési támogatást 
kapott, mint a korábbi évben. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1125   Száma: 10.02.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 1 3.85 3.57 
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 10/2010.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIIII. törvény végrehajtásáról szóló, 
többször módosított 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1126   Száma: 10.02.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 1 3.85 3.57 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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16/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei  Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy  

 

        -    a Kaposvár, Ady E. u. 8. I./7. sz. és 

                    -    a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. II./4. sz. ( színészszálló megnevezésű emelet) 

  

alatti, korábban a Csiky Gergely Színház dolgozóinak elhelyezésére kijelölt  lakásokat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás állományába  sorolja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Sárdi Péter   igazgató  
Határidő:                     2010. március 01.  
 
 
-----9. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet és az 

átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap 
kezeléséről szóló 51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Fő utca 93. 
szám alatti ingatlan iránt nem volt nagy az érdeklődés, így munkáltatói támogatás nélkül 
szeretnék meghirdetni. Sőt, még azon is  hajlandóak változtatni a közeljövőben, hogy a 
korhatárt 40 évig felemelnék, hogy a „Számít rád” rendszer keretében megfelelő számú vevő  
érdeklődését felkeltsék.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő a Diplomások Háza első meghirdetése óta többször részt vett a 
rendelet aktualizálásában, hozzáigazítva a változó igényekhez és lehetőségekhez. Elmondta, 
hogy az ilyesfajta lehetőség ellentétes minden munkaerő mobilitással kapcsolatos trenddel. 
Régebben más volt a munkahelyek biztonsága, a munkához való kötődés és sokkal kisebb 
igény volt arra, hogy valaki 5 évenként szakmát, munkahelyet változtasson. El lehet azon 
gondolkodni, hogy miért nincs Kaposváron olyan gazdasági szervezet, akinek egy számára 
fontos diplomás megérjen 750 ezer forintot, most már csak 400 ezret, most meg ezt is eltörlik. 
Azt gondolta, hogy nem is várható megfelelő számú pályázó, legfeljebb, ha felviszik 50 évre 
a korhatárt, mert nekik lehet, hogy lesz 13-15 millió forintjuk ezekre a nem kis lakásokra. 
Ezért javasolta, hogy idővel ezeket a lakásokat vásárolják vissza, mert a város nem 
rendelkezik reprezentatív lakással, amit magasabb beosztású embereknek lehetne szánni.   
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Kormány azzal tudna segíteni, ha lehetővé 
tenné a kedvezményes kamatozású hitel felvételét az önálló otthonukat megvalósítani 
szándékozó embereknek.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1127   Száma: 10.02.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a támogatási formákról szóló 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 11/2010.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló – többször módosított - 50/2007.(XI.14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1128   Száma: 10.02.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Támogatási Keretek és Környezetvédelmi Alapról szóló 
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 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 12/2010.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 
51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

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

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében a bizottsági véleményekről 
elmondta,  hogy támogatja a Pénzügyi és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság azonos módosítását, hogy pótdíjat kelljen fizetniük az érvényes parkolójegy, bérlet  
kihelyezésének elmulasztásakor. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
javaslatát, hogy a mozgáskorlátozottak kisebb díjat fizessenek abban az esetben, ha megsértik 
a rendeletet, előterjesztőként nem támogatta. Mivel a mozgáskorlátozottak számára a parkolás  
kapcsán kedvezményt biztosítanak, így a rendelet megsértésénél ugyanolyan szankció 
vonatkozzon rájuk is.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem támogatta a pótdíj fizetését a parkolójegy, 
bérlet kihelyezésének elmulasztása esetében, mert a parkoló őröknél megvan a műszaki 
lehetőség a parkoló kártyával rendelkező gépkocsik azonosítására. Ugyanúgy, mint az  
autópálya matrica esetében sem kell matricát kiragasztani, hanem elektronikusan ellenőrzik a 
matrica érvényességét. Viszont így is előfordulhat az, hogy a parkoló őr két parkolójegy 
nélküli autóból csak az egyiket bünteti meg.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok támogatta a díszpolgárokra és a Kötél Egyesületre szóló 
módosítást. A Pénzügyi Bizottság módosításával értett egyet, mert így rá lehet kényszeríteni 
az állampolgárokat a szabályok betartására, hogy jó látható helyre helyezzék ki az  
igazolványukat, így nem érhetné az a vád a parkoló őröket, hogy saját zsebre dolgoznak, és  
nem minden szabálytalankodót büntetnek meg. Elmondta, hogy a mozgáskorlátozott 
igazolványokra más szabályok vonatkoznak, vagyis nem rendszámra adják, hanem 
személyeknek biztosítják, így jogosnak tartotta, ha mozgáskorlátozott igazolvánnyal 
rendelkező személyt szállítanak, akkor helyezzék ki, így nem lehet félreértés a dologból.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző előterjesztőként támogatta a parkolójegy kihelyezését, 
hiszen ellenérzést válthat ki a parkolójegyét kihelyezendő személy szemében az, ha a más ik 
autó szélvédőjén nem lát igazolványt és büntető cédulát sem. Hangsúlyozta, hogy 
megvizsgálták a nagyvárosok parkolós rendeletét és mindenhol szabályozzák az engedélyek 
kihelyezését. A mozgáskorlátozottak büntetéséről pedig elmondta, hogy a mozgáskorlátozott 
igazolvány kihelyezésének elmulasztása esetén ugyanolyan következményekkel számoljon, 
mint aki nem rendelkezik mozgáskorlátozott igazolvánnyal.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1129   Száma: 10.02.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság módosító javaslatáról, hogy a parkolójegyeket kihelyezzék, az alábbiak 
alapján szavazott:   
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 59.26 57.14 
Nem 6 22.22 21.43 
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: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1130   Száma: 10.02.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító 
javaslatáról, hogy a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők kevesebb pótdíjat 
fizessenek, elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 40.74 39.29 
Nem 13 48.15 46.43 
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: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1131   Száma: 10.02.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak alapján 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.85 3.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 13/2010.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló – többször módosított - 
25/1999./X.29./ önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----11. Előterjesztés a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények 
bevezetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, bízik abban, hogy elkészülnek 
a technikai megoldásokkal 2010. szeptember elsejéig, így további 3 új elemmel egészülne ki a 
Kaposvár Kártya tulajdonosok számára kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatási kör. 
További kedvezményeket biztosítanának a helyi autóbuszon való olcsóbb utazásra, a 
hétköznapokon való kedvezményesebb parkolásra és a wifi rendszer kiépítése után a 
közterületen ingyenes, illetve kedvezményesebb internet használatra.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy a tömegközlekedésben nyújtott kedvezmény a 
szociális kártya irányába tesz nagy lépést. Mivel támogatja a város a kártya megszerzését a 
helyi tömegközlekedést nagymértékben igénybe vevő szociálisan rászorulók esetében?  
 
Szita Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a kártya kiváltása első alkalommal évi 1000 
forint, és az azt követő újítás éves szinten 500 forint, amit nem szándékoznak támogatni.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő úgy értelmezte az előterjesztést, hogy újból lesz egy keretösszeg, 
amit ismét valamilyen szolgáltatások ellenértékeként átvállal a város. Vagyis a 
tömegközlekedés ilyesfajta kedvezménye miatt a városnak a Tömegközlekedési Zrt-nek egy 
újabb nagy összeget kell kiutalnia, vagyis ez egyértelműen szakaszhatárt jelent abban a 
kérdésben, hogy a szociális kártya jellege a Kaposvár Kártyának egyre inkább ki fog 
domborodni. A kártyának kedvezményi körének bővítését akkor fogadja el, ha biztosítják a 
rászorulók részére a kártya ingyenes megszerzését. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselő úr nem érti az előterjesztést.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok örült annak, hogy nem alakult ki olyan vita, mint a Kaposvár 
Kártya bevezetésénél, vagyis a teremben többen belátták, hogy nem érdemes szembe menni a 
kaposváriak akaratával.  
 
Pintér Attila tanácsnok nem emlékezett arra, hogy a Kaposvár Kártya bevezetésekor heves 
viták folytak, véleménye szerint a többség velük együtt egyetértett a Kártya bevezetésével. 
Akkor is elhangzott tőlük a turisták számára lehetőségeket, kedvezményeket biztosító kártya 
bevezetése, amire ígéretet is kaptak. Támogatta az előterjesztést.  
  
Pintér Lóránd képviselő hangsúlyozta, hogy érti az előterjesztést, vagyis a Kaposvár 
Kártyán keresztül a költségvetési forrásokból támogatásokat kell biztosítani a választások 
előtt a kaposváriaknak. A parkolási rendszer megoldását véleménye szerint nem a kártyával 
kellene javítani, hanem szükség van az egész rendszer reformálására, a belvárosi kereskedők 
versenyképességének javítása érdekében.  
 
Csizi László képviselő véleménye szerint Kaposváron vannak olyan lakók, akiknek az évi 
ezer forint is megerőltető, ezért térítésmentesen hozzájuthatnának a kártyához, amivel a 
közlekedést igénybe tudják venni.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok Pintér Lóránd képviselő úrnak elmondta, hogy a szociális kártya 
az szociális, rászorultsági alapon jár. A Kapos Kártya gyakorlatilag klubként működik, aki 
befizet, az tagja lesz és  kedvezményt vehet igénybe.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában Pintér Attilának javasolta, hogy nyugodtan 
ellenőrizheti a korábbi jegyzőkönyvekben a név szerinti szavazásokat, ahol megláthatja ki mi 
mellett voksolt.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1132   Száma: 10.02.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 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: 
 
17/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Kártya 
szolgáltatási rendszerét az előterjesztésben jelzett módon továbbfejleszti. A szolgáltatási 
rendszer fejlesztésének lényeges elemei: 
a) helyi tömegközlekedés igénybevételéhez kapcsolódó kedvezmény biztosítása, 
b) helyi kedvezményes parkolási rendszer továbbfejlesztése, 
c) köztéri internet hozzáférés biztosítása. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges teendők elvégzésére és a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
   Mayerné Bocska Ágnes tourinform irodavezető 
Határidő:  2010. szeptember 01. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a város idegenforgalmi 
szolgáltatásain belül bevezeti a köztéri Internet szolgáltatást, melynek elérését biztosító wifi 
rendszer kialakításra kerül a városközpontban. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges teendők elvégzésére és a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására. 

 

  Felelős:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
     Terestyényi Szabolcs informatikai vezető 
  Határidő:  2010. szeptember 01. 
 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Kaposvár Kártya 
rendszer bővítésére az új kedvezményes szolgáltatások kialakításához és működtetéséhez 
szükséges beruházások megvalósítására 2010. évi költségvetésében a Városgondnokság 
részére 18 db parkoló automata átalakítására 7.470 ezer Ft-ot, az Önkormányzati felhalmozási 
kiadások között a köztéri Internet Wifi rendszer kialakítására 5.232 ezer Ft-ot, és a wifi 
szolgáltatás működtetéséhez évi 1.200 ezer Ft költségkeretet biztosít. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
   Bajzik Imre igazgató 
   Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:  2010. február 28. 

 
 
-----12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a Közgyűlés 3 évvel ezelőtt 
határozta meg a fejlesztési feladatokat, amelyek várhatóan uniós támogatással valósulnak meg 
és a városfejlesztési elképzelésekbe illeszkedtek. Később döntöttek a fejlesztési célok 
forrásáról, és  megjelölték a ciklusban megvalósítandó beruházásokat, amelyeket 2010-ig 
megvalósítanak, függetlenül a támogatási forrásoktól. Kifogásolta a beruházások 
megkezdésének időpontjait, és azt, hogy az önkormányzat úgy kötött le 9 milliárdos  
hitelkeretet, és bocsátott ki 5,2 milliárd értékben kötvényt, hogy a nagyprojektek nem voltak 
kellően előkészítve, a kivitelezést nem lehetett megkezdeni. Ezért a kötvény 
kamatnyereségének 1,5 milliárd forintjával korábbi hiteleiket váltották ki, 700 millió forintnyi 
működési hitelt fizettek vissza, a maradékot a bankba rakták. Így egy évvel később kezdték el 
a beruházásokat, ezáltal a kaposvári munkásoknak kevesebb munkalehetőséget biztosítottak, a 
kiskereskedelem számára kisebb forgalmat, ami az önkormányzat számra kevesebb 
adóbevételt jelent. Érdemesnek vélte az ebből adódó veszteséget kiszámolni.  
 
Jurmann Béla tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben a Nostra megvalósítása 
rövidebb-hosszabb távra elnapolásra került. Nem látta az önerő biztosítását a Nostra 
beruházás tekintetében. Hangsúlyozta, hogy a Színház rekonstrukcióját az igazgató úr 
kérésére szavazták meg, és nem a finanszírozók javaslatára.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a jelen Kormány idejében nincs reális lehetősége 
a Nostra felújításának, de bízott abban, hogy a következő ciklusban magasabb lesz a 
támogatási intenzitás. Hangsúlyozta, hogy a költségvetés tárgyalásánál már elmondta a 
beruházások későbbi elkezdésének az okát. Támogatási szerződés nélkül csak a Fürdő  
felújítását kezdték el, a többi beruházásnál több mint egy esztendőt késett a döntéshozatal, a 
Kormányé és az NFÜ-é, ezáltal később került kiírásra a második fordulós pályázat, azt 
követően a támogatási szerződés is később érkezett meg.  
 
 
 
 
 



2010.04.12. 16:40:05        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-02-25.doc        49. oldal, összesen: 113 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 1133   Száma: 10.02.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
18/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési 
Tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a projektekre 
vonatkozó módosított Cselekvési Tervet.  
Megbízza a polgármestert, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács előtt 
képviselje az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, valamint, hogy javasolja a Tanács  
számára a Cselekvési Tervben szereplő fejlesztések és előkészítésük, valamint a tervezett 
módosítások támogatását. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2010. március 31. 
 
 
 
 

-----13. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 
áttekintéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
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Kováts Imre képviselő egyetértett azzal, hogy vannak folyamatban lévő és előkészítés alatt 
álló fejlesztések, de vitatta azt az álláspontot, hogy ezért nincs szükség a stratégia 
felülvizsgálatára és módosítására. Elmondta, hogy az előterjesztések közös vonása a város 
jövőbeni költségvetés-romlásának és a fejlesztési lehetőségek jövőbeni csökkenésének a 
kihangsúlyozása, ami indokolttá tenné a stratégiában megfogalmazott rövidtávú, 2007-2013 
közötti évekre tervezett feladatok átgondolását, átütemezését. Elmarad a Cseri Kalandpark 
építése, a kaposvölgyi ökológiai folyosó megvalósítása, városi közparkok felújítása, a 
multifunkcionális sportcsarnok építése és kitolódik a Nostra beruházás. Elmondta, hogy nem 
talált összhangot a város jövőjét illetően a Kaposvár hosszú távú településfejlesztési 
koncepciójában, az Integrált városfejlesztési stratégiában és a Cselekvési tervben, ezért nem 
értett egyet az előterjesztéssel, és azt gondolta, hogy a jövőben a 3 alapdokumentum 
összehangolását és az átfedések, ellentmondások megszüntetését kell célul kitűzni.   
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1134   Száma: 10.02.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 12:50  
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: 
 
19/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési 
Stratégiájának áttekintéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----14. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2009. évi közbiztonságáról és a 2010. 
évi feladatokról 

Előterjesztő: dr. Kemény Gábor r. alezredes, kapitányságvezető----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, dr. Kemény Gábor 
kapitányságvezetőt és Ferincz József igazgató urat.  
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dr. Kemény Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy levetítésre kerül egy 9 perces film, 
ahol a kaposvári rendőrkapitányság munkáját mutatja be, ami után egy rövid statisztika 
hangzik majd el. 
Lezajlott a vetítés.  
Szóbeli kiegészítésében a beszámolóban nem szereplő statisztikai adatokról beszélt és 
projektoros kivetítéssel szemléltette az elhangzottakat.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Csutor Ferenc tanácsnok gratulált az elért eredményekhez. Megkérdezte, hogy milyen 
szinten van a kapitányság technikai eszközállománya (járműpark, motorkerékpár, 
kerékpárpark)? 
 
Borhi Zsombor tanácsnok megkérdezte, hogy megtalálták-e már a megfelelő személyt a 
Nádasdi utcába lévő kirendeltségre? Mikortól várható a rendőr beköltözése? 
 
Dér Tamás képviselő megkérdezte, hogy meg lehet-e oldani a szombat-vasárnapi éjszakai 
jelenlétet a Sávház épületénél?  
 
dr. Kemény Gábor kapitányságvezető az eszközállományról elmondta, hogy a 
gépkocsiparkjuk 3 évente cserélődik ezért problémamentes, amit most 2010. április elsejével 
újítanak fel. A motorkerékpárról elmondta, hogy jelenleg egy motoros rendőrük van, mivel 
nincs párja, ezért nem is nagyon lesz szükség motorra. A kerékpárparkról elmondta, hogy ez 
inkább az őrsök területére jellemző. A traffipaxról elmondta, hogy jelenleg kettő üzemképes 
van a városban, ami hamarosan 3-ra fog növekedni. Minden hónapban hírlevél formában 
tájékoztatják a polgármester és jegyző urakat területen lévő közlekedési balesetekről,  mérések 
eredményeiről és a szabálysértésekről. Borhi tanácsnoknak adott válaszában elmondta, hogy 
már megtörtént a Nádasdi utcában való rendőrlakás átvétele, jelenleg az ablak beüvegezése 
folyik, ami után megtörténik a Közgyűlés által kiválasztott személy beköltözése. Terveik 
szerint a későbbiekben kapna egy párt, így hatékonyabban folyna az ottani ellenőrzés. 
Kaposvárra költözött bevetési szakasz miatt 40 plusz rendőrrel bővült a rendőrségi létszám, 
akik a megye területén látnak el feladatokat. Így Kaposváron az egyik útirányuk péntek, 
szombat este a Sávház, Észak-nyugati lakótelep környéke, a Noszlopy Gáspár utca és a 
szórakozó helyek környéke, ahol este 10-től reggel 4-ig szolgálatot látnak el a kollegák.    
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kovács József tanácsnok örült annak, hogy a Cseri városrészben is lesz kihelyezett 
rendőrségi iroda, fontosnak vélte a rendőr ottlétét napközben és az esti órákban. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok annak örült volna, ha sokkal több motoros és kerékpáros rendőr 
dolgozna az utakon, mert a lakosságot megnyugtatná a kerékpáros jelenlét, sokkal inkább, 
mintha a rendőr autóval elszáguld mellette. Kérte, hogy a lakosság megnyugtatása érdekében 
szálljanak ki az autóból meghatározott helyeken és járjanak néhány kört. A kerékpárosok 
közlekedésének a szigorításával nem értett egyet, hanem helyette inkább biztosítani kellene a 
feltételeket azért, hogy egyre többen egészségesen éljenek, mozogjanak. Véleménye szerint 
örülni kellene annak, hogy végre Magyarországon is felfedezték a kerékpárt. Nem értett egyet 
a Fő utcai és a sétáló övezetben való tiltással, inkább jelöljenek ki egy kerékpársávot.  
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Borhi Zsombor tanácsnok tájékoztatta a rendőrkapitány urat arról, hogy a kaposszentjakabi 
polgármesteri fórumon az ott élők elmondták, hogy a környéken van rendőri jelenlét.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok kérte a rendőri jelenlétet a Klebelsberg kollégium és a 
lakóházak közötti parkolónál, mert idegen autók parkolnak, zavarják a rendet. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy Kaposfüreden jellemző a disznóvágás utáni 
füstöléses árut ellopása. Kérte, amennyiben mód van rá Kaposfüreden, Toponáron és 
Töröcskén a nagyobb rendőri jelenlétet illetve ugyanúgy, mint a Cserben, egy ott lakó rendőrt.  
 
Szita Károly polgármester azt kívánta, hogy a 2010-es évben meghatározott feladatokat meg 
tudják valósítani. Elmondta, hogy ebben az évben a kaposvári lakosok biztonsága érdekében 
18 millió forinttal támogatják a rendőrség közbiztonságért végzett munkát.  Irodákat nyitottak 
meg a Békefüredi lakótelepen, a Sávházban, a Bartók Iskola egy részén, Cseri utcában és a 
Nádasdi utcában. A rendőrségi motorokról elmondta, hogy a város vásárolta a zárt kertekben 
való rendszeresebb járőrözés érdekében.  
 
dr. Kemény Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy vannak segédmotor-kerékpárjaik és  
egy pár motorkerékpár, amelyiket a KMB a városban használ. Összehívásra kerülnek a 
városban a kerékpáros szervezetek a kerékpáros közlekedés megkönnyítése érdekében, 
viszont jelen állapotban ott lépnek fel, ahol a szabályzat tiltja a kerékpáros közlekedést. 
Fontosnak tartotta a gyalogjárőr jelenlétét a városban, aki 2009. második felében nagyobb 
intenzitással, kutyával is teljesített szolgálatot. Elmondta, hogy a rendőrök napi 150 
bejelentésre mennek ki, ahova oda kell érniük és ha a rendőr közben több helyen megáll és  
kiszáll a gépjárműből, akkor az állampolgár sérelmezni fogja a lassú intézkedést. A Cseri u. 
10. szám alatti lakásba Hercegszántóról jön egy kollega, aki kutyás rendőr. A Klebelsberg, a 
kaposfüredi, toponári és töröcskei területre rendszeres rendőri jelenlétet ígért.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a tavalyi évi munkáját és az egyre növekvő  rendőri 
jelenlétet. Remélte, hogy tavasztól a 3200 betöltetlen rendőri státusz be lesz töltve 
Magyarországon.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1135   Száma: 10.02.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 14:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló 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 
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Megjegyzés: 
 
20/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2009. évi közbiztonságáról és a Rendőrség 
2010. évi feladatairól szóló beszámolót elfogadta. 
 
-----15. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 

2009. évi szakmai tevékenységéről 
Előterjesztő: Rajnai Zsolt tű. ezredes, tűzoltóparancsnok----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnokot, az előterjesztéshez 
meghívott vendéget.  
 
Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok a beszámolójából kiemelte, hogy megnőtt a Tűzoltóság 
vonulás-száma, ami a műszaki mentések növekedésében jelentkezett. Ezt azért vélte 
fontosnak, mert ehhez kell a kiképzésüket és a technikai fejlesztéseket kialakítani.  
Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 3 évben az állomány 2/3 része kicserélődött, így az új kollegák 
tanfolyamokon vettek részt, ezáltal sok kollegának ki kellett fizetniük a ki nem adott 
szabadságukat. 3 gépük van, amibő l az egyik már több éve működésképtelen és a másik kettőt 
pedig felváltva javíttatják, mert körülbelül 20 évesek. Egy 2007-ben benyújtott pályázat 
eredményeképpen az ez év első félévében lehetőség lesz 3 autó cseréjére, de továbbra is nagy 
problémájuk a gépjármű fecskendő hiánya, amit tavaly többször Nagyatádról és Dombóvárról 
kértek kölcsön. Kérte a képviselő-testületet, amennyiben lesz ilyen pályázat, támogassák egy 
új gépjárműfecskendő beszerzését. Fontosnak tartotta, hogy a tűzoltósági rádió működőképes 
legyen, mert amit központilag lecseréltek, azzal nem tudnak rendesen dolgozni, ami 
tűzesetnél rendkívül komoly problémát okoz. Elmondta, hogy a tavalyi elvonás után az idén 
kormányzati vagy önkormányzati segítség nélkül nagyon komoly működési probléma fog 
fellépni, így kérte a képviselők segítségét.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

Szita Károly polgármester megkérdezte, hogy ki cserélte ki a rádiókat? 
  

-----Hozzászólások----- 
 

Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok elmondta, hogy központilag cserélték le a rádiókat.  
 
Szita Károly polgármester biztosnak vélte, hogy valakinek jó üzlet volt a működőképes 
rendszer lecserélése. Elismerte, hogy a tűzoltóság mennyire sokrétű feladatot lát el.  
Hangsúlyozta, hogy az állam 20 millió forintot vett el ebben az évben tőlük, amikor életeket  
mentenek. Bízott abban, hogy az állam vissza fogja adni az elvonást a működőképesség 
érdekében. Ígéretet tett annak érdekében, hogy segít a fecskendő megszerzésében. 
Megköszönte a tavalyi évi munkájukat.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1136   Száma: 10.02.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 15:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló 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: 
 
21/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága 2009.évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----16. Tájékoztató a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel 

kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget, dr. Loncsár 
Krisztina igazgatót, a Kaposvári Városfejlesztési Kft-től.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy milyen programokat foglal magában a 
szociális, szakmai tartalom meghatározása programsorozat keretén belül a lakosság, a civil 
szervezetek és az intézmények bevonása?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ezek az úgynevezett szoftelemek, amire sok 
pénzt költenek. A bővebb választ igazgató asszony fogja megadni.   
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a cselekvési tervben megjelölt projektek 
menedzselését mikor veszi át vagy miért nem veszi át a Kft? Miért nem valósult meg az a 
Közgyűlési határozat, amely tartalmazta, hogy a Városfejlesztési Kft a Hivatalon belül kap 
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helyet, ezáltal a Szántó utcai ingatlan újra bérbeadásra kerül? Megkérdezte, hogy milyen 
menedzseri tevékenységet folytatott a Kalandpark kapcsán az a menedzser, akinek a 2009. évi 
költségvetés pótigényei között szereplő Cseri Kalandpark menedzseri feladatainak ellátására 
álláshelyet biztosítottak?  
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy az igazgató asszony mennyire elégedett a 
kaposvári vállalkozásoknak a nagyberuházásokban való közvetlen gazdasági részvételével?  
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy a mire fogják hasznosítani a Szolgáltatóházat? 
Mennyiben van lehetőség a Sávház aljában lévő szabad helyiség átalakítására az ott lakó 
gyerekek számára? Mi az oka annak, hogy a pályázatokból kimarad egy keskeny sáv a 
Mintalakótelep és a mostani közötti akcióterület?  
 
dr. Loncsár Krisztina igazgató a szociális szakmai tartalom jelentéséről elmondta, hogy az 
az életminőséget javító közösségi szolgáltatásokat jelenti. A szakmai szervezetekkel 
folyamatos egyeztetésben  vannak, és nemrég a civil szervezetekkel találkoztak, sajnos kevés 
sikerrel. A Szolgáltatóházban jelenleg intézményi és piaci szolgáltatások működnek, az 
ingatlan a városé, amit bérbe adott. A Sávházban jelenleg is keresnek használható nagyságú 
helyiséget, amit a közösség számára át lehetne alakítani. Az akcióterületen az integrált  
városfejlesztési stratégiában jóváhagyott tervnek megfelelően folytak a kivitelezések. 
Elégedett az alvállalkozókkal való együttműködéssel, mert a belvárosi rehabilitáció 
kivitelezése ütemesen folyik, és nincs nézeteltérés az al- és a fővállalkozók között.   
 
Szita Károly polgármester kiegészítette igazgató asszony válaszát azzal, hogy a 
városfejlesztési programoknak a kaposvári megrendelések esetében 75,2 %-át a kaposváriak 
végzik. Úgy kötöttek szerződést, hogy közvetlenül az alvállalkozóknak fizetnek. A 
Városfejlesztési Kft. az újonnan kezdett feladatokat megkapta, illetve bekapcsolódott a 
belváros rehabilitációba, a szociális város rehabilitációba és az önállóan indult feladatokat is 
menedzselik. A bekapcsolódott feladatokat a Hivatali dolgozókkal szorosan együttműködve 
végezik. Véleménye szerint a Kft-nek nem a Hivatal épületében van a helye a hatékonyabb 
munkavégzés érdekében. Amennyiben él az a határozat, hogy a Hivatalba kellene 
beköltözniük, akkor javaslatot fog tenni a határozat visszavonására. A Cseri park 
menedzselésére tervezték egy ember felvételét, viszont nem vettek fel, így a pénzt sem 
költötték el.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő nagy reményeket fűzött a Városfejlesztési Kft. megalakításához, és  
szükségesnek tartotta, hogy a nagyobb beruházások lebonyolítását, menedzselését elvégezzék. 
A Hivatalban dolgozó szakképzett és tapasztalt kollegák a napi nem kevés munkájuk mellett 
végzik a nagy beruházások menedzselését, ezért a folyamatok irányításában nem kevés hiány 
tapasztalható. Véleménye szerint az önkormányzatnak fontos feladata lenne az is, hogy a 
helyi gazdaságok, vállalkozások munkaellátottsága, versenyképességük javítása, fejlődésük, 
adófizető képességük javítása érdekében jogszabályi keretek között szervezze, szerveztesse a 
vállalkozások, pályázati vállalkozói tevékenységét. Azt tapasztalta, hogy a Kft. részéről a 
célok megvalósítása egyre távolabb került, és a hivatali dolgozók végzik a munka 
oroszlánrészét. Ezért a hivatali dolgozóknak nem jut idejük a pénzügyi tervezői, a 
folyamatban lévő beruházások jövőbeni működési költségviszonyait feltáró munkára és a 
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hivatal számára rendeletben előírt, a képviselői munkát is elősegítő, a kaposváriak ismereteit  
javító tájékoztatásra. Bízott abban, hogy a jövőben a Kft-nek bővül a tevékenysége, de 
szerinte a jelenlegi személyi állománnyal ez nem fog megvalósulni.  
 
Pintér Lóránd képviselő ismét megkérdezte igazgató asszonytól, hogy alvállalkozóként 
mennyire elégedett a kaposváriak tevékenységével? Elmondta, hogy a beruházásoknál látható, 
hogy fővállalkozóként nagyon kevés kaposvári kap lehetőséget. Egyetértett Kováts képviselő 
úr által elmondottakkal, miszerint csekély mértékben valósult meg a kaposvári vállalkozások 
érdekében történő gazdaságszervezési tevékenység, mert a városnak a felhalmozott 
visszafizetendő adósságát a kaposvári vállalkozások által befizetett adóforintjaiból fizethetik 
vissza.  
 
Jurmann Béla tanácsnok nem tartotta célszerűnek a Szolgáltatóház területének 
rendbetételekor a korszerűtlen részek, helyiségek kihagyását, mint például az orvosi 
rendelőét. Furcsának vélte, hogy a két rendbe rakott Mintalakótelepi rész között egy 
felújításra váró sávot kihagynak.  
 
Kováts Imre képviselő elismerte a Kft. munkáját, viszont véleménye szerint a Kft. 
tevékenysége az okiratban leírtakkal részben egyezik csak meg és más kérdés az, hogy a 
jövőre viszonyítva mennyire lehet érvényesíteni az alapító okiratban szerepelő feladatokat és 
a polgármester úr jövő évi terveit, ezáltal lehetségesnek vélte, hogy a közeljövőben felül kell 
vizsgálni a feladatokat.  
 
dr. Loncsár Krisztina igazgató az orvosi rendelőről elmondta, hogy van bérlő je az épületnek 
és az egészségügyi alapellátás fejlesztése nem támogatott a pályázatuk keretében. Az épület 
felújításának a listája minden évben bővül, de a szociális város rehabilitációnak nem kiemelt  
célja az épület felújítása.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy kétféle város rehabilitáció van. Az egyik a 
belvárosban végezett, ahol a magán illetve a vállalkozói tőke beengedése megengedett. A 
szociális város rehabilitáció esetében pedig a pályázati kiírás meghatározza felújítás funkcióit,  
amelybe az orvosi rendelő nem fér bele.  
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1137   Száma: 10.02.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 15:27  
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 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.54 10.71 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
22/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok 
ellátásáról szóló 84/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári 
Városfejlesztési Kft-vel kötött szerződés végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az  
abban foglaltakat elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal.   
 
 

-----17. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatának véleményezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendéget Nábrádi 
Csilla gyermekvédelmi szakreferenst, a Somogy Megyei Önkormányzattól.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1138   Száma: 10.02.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 15:28  
Típusa: Nyílt 
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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: 
 
23/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy Megyei Önkormányzat szociális  
szolgáltatástervezési koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
 

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

-----18. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
„kaposvári modell” hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további 

feladatairól 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület által kért előterjesztést már a 
költségvetés folyamán érintette, így nincs szóbeli kiegészítése.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő kiemelte, hogy az előterjesztés fő eleme a likviditással küszködő 
vállalatokon való segítés. Ezáltal az állami, önkormányzati megrendelések fizetési 
határidejének a 30 napról 15 napra való lecsökkentését olvasta a médiába, viszont nem talált 
ennek megfelelő közbeszerzési ajánlattételi felhívást. Miért nem tudják megvalósítani a 60 
napos fizetési határidőnek a 15 napos határidőre csökkentést? Miért nem lehet a projektek 
számlázásának gyakoriságát növelni?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kaposvári modell bejelentésétől minden egyes 
kaposvári vállalkozást érintő pályázat nyomon követhető, 15 napos fizetésre van kiírva. A 
nem kaposváriak esetében 30 napos fizetést kérnek. Elmondta, hogy a kaposvári modellt a 
funkcióban lévő  miniszterelnöknek is ajánlotta, hogy vegye figyelembe a következő évekre 
vonatkozóan. A nagyprojektek esetében a 60 napos fizetési határidő azért alakult ki, mert  
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nagyon sok esetben a támogatást 90, valamikor 120 napra kapják meg, így az esetek nagy 
részében az állam által és az általuk megkötött szerződés nincs összhangban, viszont a 
vállalkozóknak 30 napon belül bért kell fizetni, anyagot kell beszerezni, amit legtöbbször 
hitelből valósítanak meg. Támogatta a következő kormánynak azon szándékát, hogy az  
elvégzett beruházás után rövid, a vállalkozónak minél rövidebb időn belül utalják a pénzt, így 
szükség lesz a későbbiekben a támogatási szerződések átalakítására.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő a 2007-ben megszavazott beruházások kapcsán akkor is elmondta, 
hogy álljanak neki a beruházásoknak azonnal, vagy nem lehet ennyi beruházást megvalósítani 
3 év alatt, de sajnos a beruházások késéseinek okairól már az előzőkben is szólt. Örült annak, 
amikor az önkormányzat és a kaposvári vállalkozók között létrejött megállapodás 5 pontban 
tartalmazta, hogy hogyan segítsünk a pénzügyi válság miatt kialakult, nehéz helyzetbe került 
vállalkozókon. Ebben is olyan gazdasági eszközök szerepeltek, amelyek alkalmazását az 
elmúlt évtizedben számtalanszor szorgalmazott. A továbbiakban megpróbált konkrét 
javaslatokkal segíteni a modell jövőbeni sikere érdekében, de a Fideszes képviselő társai 
megakadályozták a javaslatok megtárgyalását, hasznosítását, de mégis a munkanélküliek 
foglalkoztatását segítő program a modell részévé vált. Méltatlannak tartotta a téma 
fontosságához képest, hogy a véleményét a modell kaposvári gazdaságára gyakorolt hatásáról 
3 perces hozzászólásában fejtse ki. Véleménye szerint a kaposvári modell Kaposvár 
gazdaságára gyakorolt hatása sokkal kevesebb lett végül, mint amilyen lehetőségeket rejtett 
magában, így szerinte Kaposvár építőipara, fejlesztésének második történelmi lehetőségét  
szalasztotta el 2001-2002 után.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy óriási építőipari beruházás 
folyamata lett elindítva, ami még mindig folyamatban van, ahol sok kaposvári ember 
dolgozik. Amennyiben a beruházások nem indulnak el, akkor a következő évben ezek a cégek 
tönkrementek volna. Feltett egy kérdést, hogy az elmúlt évtizedekben miért nem alakult ki 
Kaposváron egy olyan építőipari struktúra, amely képes lenne fővállalkozásban elnyerni egy 
munkát? Addig alvállalkozók maradnak, amíg az építőipari cégek nem alakítanak ki egy 
konzorciumot. Felsorolta a munkahelymegőrzésben elért eredményeket.  
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
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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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
24/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése 
érdekében alkalmazott „Kaposvári modell” hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés  
további feladatairól szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a „Kaposvári 
modell” intézkedéseit az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez igazítva 2010-ben is  
fenntartja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   Bajzik Imre igazgató 
   Sárdi Péter igazgató 
   dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2010. december 31. 
 
 

-----19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

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

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

 
 

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

 
 

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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
25/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----20. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 
Szita Károly polgármester szándéka az volt, hogy a következő kormányzat programját  
megismerve szélesítsék a közművelődési megállapodás számát és a területét, a hatékonyság 
növelése érdekében.  
 
 
 
 

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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
26/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a közművelődési 
megállapodásokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta.  

 

1.) A Déryné Vándorszíntársulattal 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra 
közművelődési megállapodást köt. A megállapodás értelmében a társulat részére a 2010-
ben 800 e Ft támogatást biztosít az önkormányzati költségvetésből. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt közművelődés i 
megállapodás aláírására.  

 
       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Molnár György igazgató 
          Horváth Gáborné igaz gató 
       Határidő:  2010. március 12. 
 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Zenepavilon 2010. évi működtetéséhez 400 000 Ft 

önkormányzati támogatást biztosít a Liszt Ferenc Zeneiskola részére.  A Közgyűlés  
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt közművelődés i 
megállapodás aláírására.  

 

       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Molnár György igazgató 
          Kokas Ferenc igazgató 
       Határidő:   2010. március 12. 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat a Kaposvári Szimfonikus Zenekarral 

a közszolgáltatási megállapodás 2010. évi végrehajtására kötendő közművelődés i 
megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés   
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 

       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
           Molnár György igazgató 
       Határidő:  2010. március 12. 
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4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 
Művészeti Alapítvánnyal 2010.január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra a 
mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel közművelődési megállapodást köt. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.  

 
       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Molnár György igazgató 
       Határidő:  2010. március 12. 
 
 
 

-----21. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók 
támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy a programban hátrányos helyzetű gyerekek 
járnak. A felvételi kiírásnál a H-s, kettő H-s tanulók vannak előtérben és most már elegendő  
az osztályfőnöki ajánlás és az illetékes szociális  irodának kell igazolnia a gyerek hátrányos 
helyzetét. Ezek a gyermekek nagyon rossz helyzetben vannak, éheznek, sokszor az 
étkezésüket mások fizetik meg. Véleménye szerint a program odafigyelést igényel, nem 
támogatja az előterjesztést, mert az előterjesztés csak az elvi támogatásról szól.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a program elindításakor az állam 
garanciát vállalt az állami normatívából való működtetésére. A hátrányos helyzetű, tehetséges, 
többnyire vidéki gyerekeknek biztosítanak kollégiumot és a Táncsics Mihály Gimnáziumban 
kapnak tanulási lehetőségét. Hangsúlyozta, hogy ebben az évben az állami normatíván kívül 
közel 40 millió forint önkormányzati pénz kell a program működőképességéhez. Nagy kérdés  
volt számára az, hogy Kaposvár önkormányzata szolidaritásból a hátrányos helyzetű 
vidékieket mennyire segítse, vagy egyáltalán segítse-e. Ígéretet tett arra, amit előterjesztés 
formájában be is fog hozni, hogy 3 millió forinttal támogatni fogja Hegedűs Zsuzsa 
szociológus asszony által indított, az egész ország éhező gyerekeit segítő alapítványt, amihez 
kérte a képviselő-testület hozzájárulását.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 1 3.85 3.57 
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: 
 
27/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Arany János 
Tehetséggondozó Programba 2006/2007 és 2007/2008 tanévekben felvett tanulókat a 
programban való részvételük ideje alatt, maximum 5 tanéven keresztül, tanévenként 
10 hónap szorgalmi időben 5000-5000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti az alábbiak szerint: 
2011.06.30-ig támogatható Mikó Krisztián; 2012.06.30-ig támogatható Balog Cintia, 
Győri Zsófia, Schrauff Rebeka, Kovács Richárd és Nagy Zsolt. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2012. június 30. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Arany János 
Tehetséggondozó Programba 2010/2011-es tanévtől jelentkező kaposvári lakóhelyű 
tanulók részvételét elviekben támogatja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2010. június 30. 
 
 

-----22. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola bezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester megfogalmazta, hogy egy iskola bezárásának egy alapelve lehet,  
hogy a gyereklétszám csökken. Jelenleg a következő tanévre 75 beiratkozó gyerekkel 
számolnának. Elmondta, hogy Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigaz gató asszonnyal 
konzultált a Bartók Béla Tagiskolában dolgozó pedagógusok érdekében, így mindegyikőjük a 
kaposvári általános iskola rendszerén belül álláshoz fog jutni. Felhívta kollegái figyelmét dr. 
Gyenesei Istvánné által említett, a Bartók Béla Tagiskolában lévő értékes bútorra, aminek az  
elhelyezéséről gondoskodniuk kell.  Az iskola első épületről elmondta, hogy az első része már 
foglalt, önkormányzati célokra, sportegyesületek támogatására, jelmeztárnak is használják, 
jelenleg a hátsó részben folyik a tanítás. Szeretnék elérni azt, hogy az épületben továbbra is 
oktatás folyjék.   
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-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az iskolában lévő technikai személyzetről milyen 
módon tudnak gondoskodni?  
 
Szita Károly polgármester bízott abban, hogy a főigazgató meg tudja oldani a jelentős  
részének az elhelyezését, ő a pedagógusokra kapott határozott ígéretet. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok szomorú volt azért, mert elfogyott a gyermek, ami egész 
Kaposvárra és az országra is jellemzővé válik. Továbbá bezár Kaposvár egyik legrégebbi 
iskolája. Elmondta, hogy a gyermekek elvitele az iskolából nem a pedagógusokat terheli. Kért  
mindenkit, hogy az épületet hasznosításakor próbálják oktatási célra felhasználni, mert a 
sportudvara és a tornaterme továbbra is használható. 
 
Paksi Lajos képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés konkrétan nem egy 
iskolabezárást, hanem egy feladat ellátási hely megszűnését jelenti, vagyis tudomásul veszik 
az iskola megszűnését és az ahhoz vezető okokat. Elmondta, hogy a magyarországi 
népességcsökkenés hosszabb távon nemzetpolitikai kérdés, ami komoly problémákat fog 
okozni az oktatás a jövőben is. 4 éve 33 milliárd forint hiányzott az oktatási rendszerben 
országosan, ezért a legfontosabb kormányzati ügynek kellene lennie, hogy egy hosszabb távú 
program összekösse a népességi, politikai kérdéseket. Könnyen kezelhetőnek tartotta a 
pedagógus kérdés megoldását, de nehezebben kezelhetőnek vélte a kisegítő emberekét, mert a 
feladat ellátási hely megszűnésekor a kisegítő munkák nem teremtődnek újjá. Kérte, hogy az 
intézmény SZMSZ módosítást ha nem is a Közgyűlés, de a bizottság tárgyalja meg.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy Fekete Gyula írónak 1959-ben jelent meg az  
első esszéje, amiben felhívta a népességcsökkenésre a figyelmet. Acél Györggyel egyeztetve, 
megszületett a gyes intézménye.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az iskolaépület kiürült, így nem tudják jelenleg 
iskolai célokra hasznosítani, ezáltal megszűnik a város egyik legrégibb iskolája, mert nem 
hajlandóak a szülők odajáratni a gyerekeiket. 3 év alatt 506-507 főről 75-re csökkent az épület 
kihasználtsága, amiről nem a pedagógusok tehetnek. A pedagógusokról gondoskodni fognak, 
de a takarítói állást csak közcélúakkal fogják betöltetni. A halálozási arány nagyobb jelenleg, 
mint a születési a KSH felmérései szerint, de jelenleg a vidéki bejáró gyereklétszám stabilnak 
mondható.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1143   Száma: 10.02.25/22/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:28  
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 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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
28/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály 

Zoltán Központi Általános Iskola egyik tagintézményét, a Bartók Béla Tagiskolát, 2010. 
június 30-i hatállyal megszünteti.  

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Stickel Péter igazgató 
             Molnár György igazgató 
             Szabó Zoltánné főigazgató 

      Határidő:                2010. június 30.  
 
 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a  központi iskola főigaz gatóját, hogy 
az áprilisi beiratkozás, illetve új létszámok tudatában dolgozzák át, és fogadtassák el az 
érdekeltekkel a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola szükséges  
dokumentumait, 2010.augusztus 15-ig. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Stickel Péter igazgató 
             Szabó Zoltánné főigazgató 

      Határidő:                2010. augusztus 15. 
 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bartók Béla Tagiskola 

megszűnése miatt, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola alapító 
okiratának 1/k.) pontja törlésre kerül , 2010. június 30-i hatállyal: 

 
     1/k.) Bartók Béla Tagiskola 
              7400 Kaposvár, Bartók Béla u.10. 
              Felvehető maximális tanulólétszám: 250 fő. 

 

     Kerüljön törlésre a 15.) „Feladatellátást szolgáló vagyon” részből a Bartók Béla  
Tagiskola helyrajzi száma: 8241, 8242, 2010. június 30-i hatállyal. 

 
                            Felelős:               Szita Károly polgármester 
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                           Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                             Molnár György igazgató 
                                                        Szabó Zoltánné főigazgató 
                             Határidő:            2010. június  30.  
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 

Iskolában 14,5 fő pedagógus és 10 fő egyéb dolgozó álláshely megszüntetését hagyja jóvá 
2010. június 30-i hatállyal a Bartók Béla Tagintézmény megszűnése miatt. 

 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő 
években  is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési   
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 

                            Felelős:               Szita Károly polgármester 
                           Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                                             Molnár György igazgató 
                                                       Szabó Zoltánné főigazgató 
                             Határidő:      2010. június  30.   (zárolás)  
                                                  2010.szeptember 27. (létszámcsökkentési pályázat benyújtása) 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály 

Zoltán Központi Általános Iskola, Bartók Béla Tagiskolája épületeinek hasznosítását a 
2010. júniusi ülésén tárgyalja meg. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Sárdi Péter igazgató 
             Stickel Péter igazgat 

      Határidő:                2010. június 10.  
 
 

-----23. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 
hozzájárulások változásáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Sportiskolában 
a gyereklétszám növekedése bizonyítja a program működőképességét, megköszönte a 
szakosztályokba járó gyerekek szüleinek az egészséges életmódra és a versenysportra való 
felkészítés támogatását. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták az 
előterjesztést. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Csutor Ferenc tanácsnok főjegyző úr mellett megköszönte a Sportiskola munkáját és a 
szülők áldozatkészségét a gyerekek sportolásáért. Megterhelőnek vélte a tagdíj összegét, de 
országos szinten magasabb tagdíj mellett alacsonyabb felvételi szintet biztosítanak más 
egyesületek.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez a támogatás az önkormányzat önként vállalt  
feladatai közé tartozik, és erre állami normatívát nem kapnak. A Sportiskola költségvetése 
körülbelül 100 millió forint, ami az önkormányzati saját erőt jelenti,  ezáltal 6850 igazolt 
versenyzője van Kaposvárnak és az elmúlt években még növelték a szakosztályok számát, 
hogy adott sportágat fent tudjanak tartani.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1144   Száma: 10.02.25/23/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:31  
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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
29/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportiskola 
szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások változásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy módosítja a 300/2008. (XII.12.) önkormányzati határozatot és a havi 
sportolói hozzájárulások mértékét 2010. március 1-től személyenként, az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 

atlétika:  2000,- Ft, 
birkózás:  2000,- Ft, 
judo:   2500,- Ft, 
kosárlabda:  2000,- Ft, 
röplabda:  2000,- Ft, 
úszás:   2000,- Ft, 
jégkorong:  3000,- Ft  
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Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Retter Tamás igaz gató           
Határidő:      2010. március 01-től folyamatos 
 
 

-----24. Előterjesztés az Arany János utcai atlétikai centrum elnevezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés értelmében a szavazás 
támogatása után már dr. Bodosi Mihály Atlétikai Stadionnak fogják hívni a létesítményt.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1145   Száma: 10.02.25/24/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:32  
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: 
 
30/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy az Arany János utcai atlétikai 
centrum 2010. márciusától dr. Bodosi Mihály Atlétikai Stadion nevet viseli. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Dér Tamás Sportcsarnok igazgatója 
Határidő:  2010. március 31.  
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-----25. Előterjesztés Simon László vezérkari őrnagy emléktáblájának elhelyezéséről 
Kaposváron 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok Simon László vezérkari őrnagyról elmondta, hogy 4000 15-16 
éves gyereket küldött abban a vészterhes időben haza a kilátástalannak tűnő helyzetben, 
ezáltal megmentve az életüket. A család anyagilag nem tudja vállalni az emléktábla állítását, 
így már a bizottsági ülésen a képviselői keretéből vagy saját zsebből felajánlott 50 ezer 
forintot a tábla állítására, amihez több képviselő társa is csatlakozott. Polgármester úrtól kérte, 
hogy tegye lehetővé, hogy a képviselői felajánlások a Mártírok és a Hősök Közalapítványon 
keresztül az emléktábla állítására bekerülhessenek az alapítványi támogatások közé.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a felajánlásokkal együtt fognak az alapítványi 
támogatásokról szavazni.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1146   Száma: 10.02.25/25/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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31/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Simon László emléktáblájának a Dózsa 
György utca 19. sz. alatti ingatlan falára való kihelyezéséhez azzal, hogy a feliraton 
önkormányzatunk elnevezése ne szerepeljen. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2010. március 5. (közlésre) 

-----26. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1147   Száma: 10.02.25/26/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:36  
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: 
 
32/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Kistérségi Egészség 
Koalícióhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 
képező szerződésben foglalt polgármesteri jognyilatkozatot.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula  igaz gató 
Határidő:  azonnal (közlés) 
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-----27. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének és a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1148   Száma: 10.02.25/27/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
33/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 4. pontjában a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladatok az alábbi 
szöveggel egészülnek ki: 
“ 889921 Szociális étkeztetés” 
Az alapító okirat 17. pontjában az intézmény közfeladata az alábbi szöveggel egészül ki: 
“ - Étkeztetés: Szt. 62.§ (1) bekezdése alapján” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 

dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2010. február 28.  
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását a csatolt mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási szerződés 
módosításának aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2010. február 28.  
 
 
 

-----28. Előterjesztés a Bölcsödei Központ alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1149   Száma: 10.02.25/28/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:36  
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 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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34/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődei Központ alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az alapító okirat 17. 
pontjában a Bölcsődei Központ intézmény egységei szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
 
 

• „Búzavirág utcai Bölcsőde 50 férőhelyes  
• Petőfi utcai Bölcsőde  128 férőhelyes (24 férőhely átmenetileg szünetel) 
• Somssich P. utcai Bölcsőde 38 férőhelyes 
• Szigetvár utcai Bölcsőde  36 férőhelyes 
• Nemzetőr sori Bölcsőde   62 férőhelyes 
•    “Gyöngyfa” Napközi Otthon 32  férőhelyes” 

 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
     Szabó Józsefné intézményvezető 
Határidő:   azonnal (közlés). 
 
 

-----29. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évre szóló 
Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1150   Száma: 10.02.25/29/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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35/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:               azonnal 
 
 
 

-----30. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 
közfoglalkoztatási tervéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2010-es évben 
magasabb létszám foglalkoztatását célozták meg.  
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy mi a véleménye arról, hogy az önkormányzati 
feladatokat ellátó gazdasági társaságok nem vagy csak jelentéktelen számban foglalkoztatnak 
ingyen munkaerőt? Elmondta, hogy a nagy havazáskor mindenki panaszkodott a hó késői 
eltakarításáról, de akkor sem foglalkoztatott egyetlen egy közmunkást sem a 
Városgazdálkodási Zrt., mondván, hogy valamilyen pályázaton nem nyertek.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy tavaly összehívta a foglalkoztatókat, ahol jelen 
voltak az önkormányzati cégek is. Azzal a kéréssel fordult hozzájuk, hogy jelöljék meg az év 
melyik hónapjában hány főt alkalmaznának közcélú munkásként. Némely cég azért nem 
igényelt embert, mert olyan létszámgazdálkodás folyik nálunk, hogy nincs szükségük a 
munkavégzés álcázására, amennyiben biztosan nem tudnak munkát biztosítani a számukra. A 
közterület rendbe tartása a Városgondnokság feladatkörében tartozik, akik szép számmal 
foglalkoztatnak közcélúakat. Régebbi és jelenlegi terve a „kuka kommandó” újbóli 
létrehozása, akik a lakótelepek konténerei közötti rendszeres takarítást végeznék.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő véleménye szerint az előterjesztésben leírtak nagy részben nem fedik 
a valóságot, mert a lakosságot, az intézményekben dolgozók egy részét irritáló, negatív 
tapasztalat a domináns. A parlamenti hozzászólásokban is fellelhető volt, hogy jó részt nem 
valós igényeket elégít ki az ilyen méretekben történő tömeges foglalkoztatás, így alacsony a 
hatékonysága.  Elmondta, hogy közgazdaságilag hasznosnak vélné azt, hogy a 
foglalkoztatottak a ráfordítás egy részét, a bérköltségek és járulékait megtermeljék, de ez a 
tavalyi évben sem valósult meg. Bízott abban, hogy az „új szelekkel” meg fog ez változni, így 
nemcsak munkabérként álcázott segély lesz.  
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Pintér Lóránd képviselő igazat adott Kováts Imre képviselőnek, hogy a munkabérük álcázott 
segély. A közfoglalkoztatás esetében a szociológiai hátteret megvizsgálva a városokban és a 
vidékeken eltérő módon alakult ki a motiváció, mert a városokban a közfoglalkoztatásba 
bevonandó emberek nagy része az elmúlt 20 évben elszokott a munkától, így a 
foglalkoztatóknak és a brigádvezetőknek plusz nehézségekkel kell szembenézniük. Ezeknek a 
társadalmi rétegeknek több 10 évre van szükségük a megszokások elhagyására, hogy képesek 
legyenek integrálódni a munkaerő piacba, ezáltal a munkabér, segély úgy értelmezhető, hogy 
folyik ezeknek az embereknek a munkaerő világához való visszaszoktatása. A vidéken pedig 
az akkori Kormány a szövetkezeteket megszüntetve ezeket az embereket munkaképtelenné 
tette.  
 
Mihalecz András tanácsnok Pintér képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy ért a 
mezőgazdasághoz és a szociológiához, így kollektív felelősségre vonásra lenne szükség. 
Véleménye szerint az elmúlt 8 évben szándékosan romboltak a kormányzó pártok, mert 
véletlenül nem lehet ennyire rosszat tenni és a Kormányon lévő embereknek a saját cégei jól 
működnek, csak az ország ment tönkre, és a dolgozó emberek lettek munkanélküliek. A 
vidéki emberek nemcsak a TSZ megszűnése miatt mentek tönkre, és sok hátrányos helyzetű 
gyermek nem tud részt venni szülinapi zsúrokon, osztálykirándulásokon, mert a szülőnek 
nincs erre pénze, ezáltal a gyerek nem lehetnek a közösség részesei.  
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy képviselő társa mondanivalója nem áll ellentétben 
az általa elmondottakkal, mert 2001-ben lett bevezetve a családi pótlék minden feltétel nélküli 
folyósítása.  
 
Szita Károly polgármester tanulságként elmondta, hogy a szavazógomb megnyomásával is  
lehet véleményt nyilvánítani, nem mindig szükséges mikrofont ragadni. Az évszámot nem 
tartotta igaznak, mert 2002. után történt a családi pótlék ilyen feltétel melletti adása.   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1151   Száma: 10.02.25/30/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 16:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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36/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervét elfogadta.  

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

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szociálpolitikai 
feladatok között szereplő közcélú foglalkoztatás 680.000 eFt előirányzatán túl a 
közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérpótlékokra 5.000 eFt-ot, továbbá a dologi 
kiadások, költségeire további 21.215 eFt-ot a 2010.évi költségvetésében biztosít, 
amennyiben az intézmények a közfoglalkoztatási terv előkészítése során jelzett dologi 
igényeiknek 50 %-át saját költségvetésük terhére finanszírozzák. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:               2010. december 31. 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése, a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata, a Somogy Megyei Önkormányzat és az általa fenntartott 
intézmények közt a közcélú munkavégzésre vonatkozó együttműködési megállapodást 
– a mellékletben szereplő tartalommal – elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert 
annak aláírására. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:               2010. február 26. 
 
 

-----31. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport 
hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a helyiségre korábban 6 havi határozott idejű 
szerződést írt alá, aminek a lejárati ideje 2010. június 15, ezért arra tett javaslatot, hogy a 
határozati javaslatban a bérbeadás kezdeti időpontja 2010. június 16-ra változzon.  
 
 
 

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

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

 
#: 1152   Száma: 10.02.25/31/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
37/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. 
alatti üzemviteli épület földszintjén lévő – a korábban használatába adott 87 m2 terület felett – 
további 86 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2010. június 16. napjától 2015. május 31. 
napjáig a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe ad. A helyiség bérleti díja 2010. évben 
41.079,- Ft/hó + ÁFA.  

 

A bérleti díj minden év január 1. napjától a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó 
fogyasztói árindex mértékével változtatásra kerül. 

 

A helyiségcsoport használata során felmerülő működtetési költségek a bérlőt terhelik. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2010. június 16. (szerződés aláírása) 
 
 
-----32. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és 

tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a 
felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1153   Száma: 10.02.25/32/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
38/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Szántó u. 5. 

sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és tetőterében lévő, összesen 691,02 m2 
alapterületű helyiségcsoportot 407.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj mellett, pályázati eljárás  
lefolytatása nélkül 2010. március 1. napjától határozott öt éves időtartamra az Oktatási 
Hivatal (székhely: Budapest, Báthory u. 10.) részére bérbe adja. A bérleti díj minden 
évben a KSH által közölt, előző évre vonatkozó infláció mértékével emelésre kerül,  
legkorábban 2011. január 1. napjától.  

      A bérleti idő a felek közös akaratával további öt évre meghosszabbítható. 
 
      Felelős:                       Szita Károly polgármester  
      Közreműködik:       Sárdi Péter igazgató 
      Határidő:                     2010. március 10. (bérleti szerződés aláírása) 
 
2.   A felújítással kapcsolatban Önkormányzatunk felé elszámolható költségek legfeljebb 90 

%-a, a strukturált hálózat kiépítése és a szerver szoba légkondicionálásának költségeibő l 
legfeljebb bruttó 2.300 eFt 90 %-a számítható be a bérleti díjba. A kompenzálásra a bérlő  
által kibocsátott, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága által igazolt  
számlák alapján kerülhet sor oly módon, hogy a kompenzáció összege a havi bérleti díj 
50 %-át nem haladhatja meg. 

 
       Felelős:                       Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:        Sárdi Péter igazgató 
       Határidő:                    a bérlő kérelmének benyújtását követő 30. nap, ill. folyamatos 
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-----33. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti 
díjainak megállapításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Torma János tanácsnok a bérleti díj megállapításánál javasolta, hogy a műfüves  pályák 
esetében a nagyságot vegyék figyelembe. Ezen felül a Kollégiumon kívüli, műfüves  
teniszpályára is javasolt a bérleti díj megállapítást.  
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy hivatali adatok szerint a városban 40 önkormányzati 
üzlethelyiség áll üresen, aminek a száma nőni fog az önkormányzat piacbefolyásoló szerepe 
miatt. Többször szóvá tette a gyakran változó bérlőket, a magas bérleti díjakat az elmúlt  
években. 2002. novemberében már felvetette a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági 
ülésen, hogy a Hivatal a bérleti díjak megállapítása során a fogyasztói árindexet vette 
figyelembe, viszont a rendelet az ipari termelői árindexet írta elő. Ekkoriban számításai 
szerint a bérleti díjak 70 %-kal voltak magasabbak az eredetileg előírtnál. A felvetése után a 
Hivatal a korrekció helyett a rendeletet változtatta meg, vagyis az ipari termelői árindex 
alapján írta elő a bérleti díj kiszámítást. Jelenleg a kiskereskedők helyzetét ezen felül még a 
bevásárlóközpontok és a kínai boltok is hátráltatják, ezért kérte, hogy még időben 
változtassanak az árakon, mielőtt elfogy az önkormányzati helyiségekre a bérlő.  
 
Szita Károly polgármester egyetértett Torma tanácsnok úr javaslatával, ezért javasolta, hogy 
a 2 nagyméretű műfüves pálya kivételével csökkentsék felére a többi műfüves pályának a 
bérleti díját, amit szavazásra is feltesz. Elmondta, hogy az önkormányzatnak körülbelül 300 
helyisége van, viszont az elmúlt években nincs tartósan üresen álló helyiségük. A bérleti díj 
megállapításakor figyelembe kell venni azt is, hogy a magas bérleti díj-e az oka a sok üresen 
kint lévő helyiségnek, így eljött-e az idő, hogy megvizsgálják újra az árakat. Az árak 
megállapításakor a vagyonrendelet figyelembe veszi a helyiség fekvését, milyen célra veszik 
ki és a magántulajdonban lévő helyiségeket milyen áron adják ki.  Az önkormányzat ezekből 
a bérleti díjakból bevételt szerez, ami fontos a költségvetésnél.  Megkérte fő jegyző és Sárdi 
Péter igazgató urat, hogy vizsgálják meg, szükséges  a vagyonrendelet módosítása, ezáltal a 
bérleti díjak csökkentése. Amennyiben igen, azt a júniusi Közgyűlésre hozzák be a testület 
elé.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1154   Száma: 10.02.25/33/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 96.15 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.85 3.57 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során vagy pályázat nélküli hasznosítás esetén érvényesítendő minimális bérleti díjait  
2010. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

díjövezet 
I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év 
„A” bár, mulató 85.261 68.426 56.781 33.996 
„B
” 

Vendéglátóipari, pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 
céljára 

56.781 45.510 34.033 28.302 

„C
” 

üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                          
- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű  

vegyesbolt 

28.302 
11.271 
5.636 

22.642 
25.472 

22.928 
5.732 
2.866 

18.342 
20.636 

17.183 
2.685 
1.343 

13.746 
15.464 

11.271 
2.326 
1.163 
9.017 

10.144 

„D
” 

műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési,  
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

17.183 11.271 5.732 2.685 

„E
” 

raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 11.271 5.732 2.685 2.326 

Földterületek 
Ft/m

2
/év 

„F” beépített telekingatlan és felépítmény által elfoglalt 
földterület 

973 899 810 745 

„G
” 

beépítetlen terület 15 15 13 6 

„H
” 

szántó művelésű ingatlanok  1,60,- (haszonbérleti díj) 

„I” rét művelésű ingatlanok 1,60,- (haszonbérleti díj) 
„J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, gyümölcsös 

stb.) 
2,60,- (haszonbérleti díj) 
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NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN LÉVŐ HELYISÉGEK, 
SPORTPÁLYÁK 

Ft+rezsi/óra 

TANTEREM (OKT ATÁSI CÉLOKRA) 1.119 
SZÁMÍTÓGÉPES SZAKT ANTEREM (OKTATÁSI CÉLOKRA)    3.758 
TORNASZOBA ÁS RSG CSARNOK BALETT TERME   829 
TORNATEREM (12M×24M TERÜLETNAGYSÁGTÓL) 2.058 
TORNATEREM (18M×32M TERÜLETNAGYSÁGTÓL) 4.331 
NAGYMÉRETŰ MŰFÜVES SPORTPÁLYA (VIL ÁGÍTÁS NÉL KÜL) 13.267 
NAGYMÉRETŰ MŰFÜVES SPORTPÁLYA (VIL ÁGÍTÁSSAL) 22.111 
KISMÉRETŰ MŰFÜVES SPORTPÁLYA (VILÁGÍTÁS NÉLKÜL) 6.634 
KISMÉRETŰ MŰFÜVES SPORTPÁLYA (VILÁGÍTÁSSAL) 11.056 
MŰFÜVES TENISZPÁLYA (VILÁGÍTÁS NÉLKÜL) 6.634 
MŰFÜVES TENISZPÁLYA (VILÁGÍTÁSSAL) 11.056 
AULA 4331 
SPORTPÁLYA, KÉZILABD A PÁLYA MÉRETIG 423 
SPORTPÁLYA, KÉZILABD A PÁLYÁNÁL NAGYOBB MÉRETŰ 720 
ÉTTEREM ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉG EI  57.759,-Ft + rezsi/alkalom 
 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
 
Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az  
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek 
besorolásra: 
 

I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I.  
Övezet A. pontja)  

II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. 
és C. pontja) 

III. díjövezet: családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II.  
Övezete)  

IV.  díjövezet: lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 
pontja) 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 
hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés  
alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 
Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
 

-----34. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 1. I/10. szám alatti üresen álló bérlakás 
értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1155   Száma: 10.02.25/34/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:31  
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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40/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
l./  Kaposvár Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady  E. u. 

1. I./10. sz. alatti (hrsz:  101/1/A/10) 12,5 m2 alapterületű szükséglakás  értékesítésére kiírt  
pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítja.  

 

Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                     2010. március 15.  

 

2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 1. 
I/10. sz. alatti (hrsz.: 101/1/A/10) 12,5 m2 alapterületű szükséglakást a 
bérlakásállományból törli. 

 

Felelős:                       Szita Károly  polgármester  
Közreműködik:           Sárdi Péter    igazgató           
Határidő:                     2010. február 28. 

 
 
-----35. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti üres bérlakások értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1156   Száma: 10.02.25/35/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:32  
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: 
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41/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady  E. u. 5. 
I./2. sz. alatti (hrsz: 104/1/A/5) 17,4 m2 területű, valamint a padlástérben elhelyezkedő  
104/1/A/11 hrsz-ú  19 m2 területű szükséglakásokat  a bérlakás állományból kiveszi,  azokat   
a 34/2005 (VI.24.) önkormányzati rendelet szabályai szerint nyilvános pályázat útján 
értékesíti.    

 

Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Sárdi Péter   igazgató 
Határidő:                     2010. április  30. (pályázatok kiírása) 
 
 
 
 
-----36. Előterjesztés a 0306/1  hrsz-ú ingatlan – Toponár, Kodolányi u. – északi részének 

tulajdonba vételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1157   Száma: 10.02.25/36/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:32  
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: 
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42/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Állam 
tulajdonában, a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő 0306/1 hrsz-ú ingatlanból telekalakítás  
után kialakuló 0306/3 hrsz-ú, 2881 m2 területű saját használatú út területét a 2007. évi CVI. 
törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján út céljára térítésmentesen tulajdonba kéri 
 
A tulajdonba vétellel kapcsolatban felmerülő költségeket Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata vállalja. 
 
Az Önkormányzat a tulajdonába kerülő út területét törzsvagyonába helyezi. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2010. március15. (kérelem benyújtása) 
 
 
-----37. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és 

felújítási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1158   Száma: 10.02.25/37/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:32  
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: 
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43/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaffka Kft. Kaposvár, Iparos u. 2. részére a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja a Kaposvár, Berzsenyi u. 2./a. sz. alatt lévő bérlemény  
portálcseréjéhez, homlokzatfelújításához és a tevékenységéhez szükséges belső átalakításhoz. 
A belső átalakítási munkák költsége bérlőt terhelik.  
A portálcsere és homlokzatfelújítási költségek összegének 90 %-a, de legfeljebb nettó: 8.550 
eFt kerülhet a bérleti díjba elszámolásra. 
A kompenzálásra a bérlő által kibocsátott, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati 
Igaz gatósága által igazolt számlák alapján kerülhet sor oly módon, hogy a kompenzáció 
összege a havi bérleti díj 50 %-át nem haladhatja meg.  
    
Bérlő a portálcserét és belső átalakítási, felújítási munkákat a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
és  Pályázati Igazgatóságának műszaki ellenőrzése mellett köteles végezni. 
Amennyiben bérlő bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek teljes elszámolása előtt 
megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2010. március  15.  (megállapodás  elkészítése) 
 
 

-----38. Előterjesztés a Fenstherm Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel 
történő teljesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1159   Száma: 10.02.25/38/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:33  
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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
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Megjegyzés: 
 
44/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Fenstherm Kft. részére 
részletfizetési lehetőséget biztosít a 60/3 hrsz-ú ingatlan be nem építéséhez  kapcsolódó 
12.000 eFt összegű kötbér és kamatai megfizetésére az alábbi feltételekkel:  
 

- a kötbér kamattal növelt összegét 12 egyenlő részletben kell megfizetni 2010. március  
hónaptól kezdődően, 

- az állandó nagyságú törlesztőrészlet  összege 1.073.215,-Ft/hó, 
- a  havi törlesztőrészleteket minden hónap utolsó napjáig kell Önkormányzatunk 

részére átutalni, 
- az utolsó részlet önkormányzati számlára történő beérkezését követő 15 napon belül 

Önkormányzat intézkedik a javára bejegyzett jelzálogjog törléséről. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2010. március 15. (megállapodás aláírása) 
 
 
 

-----39. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti, volt gyermekorvosi rendelő és 
védőnői helyiség értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1160   Száma: 10.02.25/39/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:33  
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: 
 
45/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. 
alatti társasházban lévő 2677/A/2 hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlant a hozzátartozó 
1349/10000-ed tulajdoni hányaddal, valamint 62 m2 nagyságú földterület kizárólagos  
használati jogával, továbbá  a 2677/A/3  hrsz-ú, védőnői egység megnevezésű ingatlant a 
hozzátartozó 3175/10000 tulajdoni hányaddal, valamint 146 m2 nagyságú földterület  
kizárólagos használati jogával pályázat útján, kizárólag együtt értékesíti 13.800.000,- Ft 
induló minimum áron. A vételárat ÁFA nem terheli.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése a 2677/A/2, és a 2677/A/3 hrsz-ú ingatlanokat  
törzsvagyonból kiveszi, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2010. március 05. (pályázat kiírása) 
 

 
-----40. Előterjesztés a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 

használatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1161   Száma: 10.02.25/40/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:34  
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 26 100.00 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: 
 
46/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Vésztározás a Kaposon” 
vízkár elhárítási fejlesztési programot támogatja, hozzájárul ahhoz, hogy a Vésztározó 
védműveinek létesítéséhez szükséges mértékben a 073 hrsz-ú ingatlanból megközelítőleg 538 
m2, a 19281/2 hrsz-ú ingatlanból pedig megközelítőleg 162 m2 nagyságú területet a pályázó, 
illetve az általa kiválasztott vállalkozó igénybe vegye, használja. 

A Közgyűlés a Polgármester által aláírt megállapodásokat jóváhagyja. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            azonnal 
 
 

-----41. Előterjesztés a kisebbség önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester nem támogatta a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat módosító 
javaslatát. Elmondta, hogy két éve a Közgyűlés elfogadta a kisebbségi önkormányzatok 
támogatási rendszerét. Az előterjesztés a kisebbségek által benyújtott tájékoztatás alapján 
készült, viszont a lengyel kisebbség beadott egy újabb módosított tájékoztatót, ami átrendezte 
volna a kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszerét. A Hivatal kiszámolta, hogy az új 
tájékoztató alapján 15 ezer forinttal kapnának többet, így az összeg nagysága miatt nem 
javasolta az előterjesztés változtatását, hanem ezt az összeget a polgármesteri keretéből 
odaadják.  
 
 
 

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

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

#: 1162   Száma: 10.02.25/41/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 88.46 82.15 
Nem 3 11.54 10.71 
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: 
 
47/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári kisebbségi önkormányzatokat a 

2010. évben az alábbi összeggel támogatja: 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:   1.080.000 Ft, 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat:   1.018.000 Ft, 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat:      737.000 Ft, 
Német Kisebbségi Önkormányzat:   1.289.000 Ft. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. december 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi 

támogatásáról a 297/2007. (XII. 6.) önkormányzati határozat 2. pontja alapján dönt, azzal,  
hogy a feladat-arányos felosztás során a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi munkáját  
értékeli. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2010. február 29. 
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-----42. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1163   Száma: 10.02.25/42/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:36  
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: 
 
48/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Város Közbiztonságáért  
Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okirata III. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„7./A Kaposvári Rendőrkapitányság technikai ellátottságának fejlesztése, a rendőrök 
rekreációjának biztosítása, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, 
egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 
8./ Az alapítvány céljaival összhangban álló tudományos tevékenység, kutatás. 
9./ Gyermek- és ifjúságvédelem. 
10./ Bűnmegelőzés és áldozatvédelem.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2010. március 1. 
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-----43. Tájékoztató az „Új munkahelyek, új utak, új otthonok” négyéves városfejlesztési 
program végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 4 éves városfejlesztési 
program a költségvetésben is megjelenik. Eltökélt szándéka a program folytatása illetve 
teljesítése a világválság hatása és a Kormány elvonása ellenére is.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mi várható a volt füredi úti laktanya területtel? A 
program több száz munkahely létesítésével számolt, és a területet nem sikerült beépíteni és  
semmit sem tartalmaz erről az anyag.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a 2011. a terület beépítésének a határideje, így 
ősszel elkezdődik az építkezés, már csak azért is, mert ha nem kezdődik el az építkezés, akkor 
a város élhet a visszavásárlási jogával. Figyelt arra, hogy a programban pontként bejelölt  
feladatok közül 2010. év végére egyetlen egy se maradjon ki.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok az anyag véleménye szerint több mint egy beszámoló, mert vannak 
olyan területek, ahol a közeljövőrő l is szól. Éppen ezért a kultúra területén vállalt feladatokba 
rögzíteni kellett volna a Kamarazenei Fesztivál megrendezését.  
 
Kováts Imre képviselő hosszúnak és nehezen olvashatónak tartotta az előterjesztést. A 92 %-
ban megvalósítandó programokkal szemben csak az egy elemet emelt ki, vagyis hogy 2008. 
végére valamennyi rossz állapotban lévő belterületi út új aszfaltot kap. A kaposvári utaknak 
hány százaléka kapott új aszfaltot? Az elmúlt 3 évben közel 3 milliárd forintot költött a város  
az utakra, ami az utak állapotán nem észrevehető. A pénzügyi likviditási szempontok miatt az 
útjavításokra a legrosszabb őszi időszakban kerül sor, így lehet, hogy nyernek 10 millió forint  
kamatot, de a százmilliókat vesztenek a példátlanul gyorsan, gyenge minőségben elkészült 
utak miatt. Úgy gondolta, hogy a nem minősített előterjesztés, ami valótlan adatokat is  
tartalmaz, elhitelteleníti az elért eredményeket, amire a polgármester úrnak nincs szüksége.  
  
Szita Károly polgármester kérte, hogy mondjon Kováts képviselő úr a valótlanságra egy 
példát.  
 
Tóth István tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy az utaknál ki van emelve, hogy 
remélik folytatódni fog az 1+1 forintos program. De hol van? Véleménye szerint az utak 
javításának az időpontját előre lehet hozni azzal is, ha nem júliusban döntenének a 
pályázatokról.  
 
Csizi László képviselő nem találta az anyagba az egyedülálló nyugdíjasok számára ingyenes  
bérletet, amit már 2008-ban is szóvá tett.  
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Kováts Imre képviselő nem azt kifogásolta, hogy 2008-ban nem végeztek az útjavításokkal, 
hanem azt, hogy a pénzügyi szempontok determinálnak abban, hogy nem optimális időben 
csinálják az útjavításokat, amikor több idő lenne rá és az időjárás is megfelelő lenne. 
 
Szita Károly polgármester egyetértett Kováts képviselővel, de hangsúlyozta, hogy a TEUT 
pályázat augusztus végi döntéshozatala előtti munkavégzéskor nem kaptak volna támogatást. 
Észrevette, hogy a képviselő-testület nagy részét nem érdekli a program és annak a 
végrehajtása, pedig ezt tartotta az elmúlt négy év legfontosabb előterjesztésének. Az 
előterjesztésben a 2006-ban meghatározott célok szerepelnek, és hogy mennyi valósult meg 
belőlük. Igazat adott Pintér tanácsnoknak, hogy a programban helye lenne a Kamarazenei 
Fesztiválnak. A programban azt vállalták, hogy ezer új parkoló jön létre Kaposváron, és 
reméli, hogy létrejön. Listát készített a 4 évben teljesült, részben teljesült és nem teljesült  
dolgokról. Kérte, hogy legyenek büszkék az elmúlt 3 évben elért teljesítményre.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1164   Száma: 10.02.25/43/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 76.92 71.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 6 23.08 21.43 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
49/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a város „Új munkahelyek, új utak, új otthonok!” 
elnevezésű 4 éves gazdasági programja első három évének teljesítéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 
 
 

-----44. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1165   Száma: 10.02.25/44/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
50/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Szent Imre u. 14. 
sz. alatti irodaépület I. emeletén lévő 54,6 m2 alapterületű helyiséget bérleti díj és közüzemi 
díj fizetése nélkül, ÁFA fizetési kötelezettség mellett 2009. december 15. napjától egy éves  
időtartamra a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület használatába adja. 

2009. évben a bérleti díj forgalmi adója 2.613,- Ft/hó, a közüzemi költség forgalmi adója 
7.357,- Ft/hó.  

Az ÁFA összege minden év január 1. napjától változik a KSH által közzétett, előző évre 
vonatkozó  fogyasztói árindex alapján módosított bérleti díj függvényében.  

 

Az Egyesület köteles térítésmentesen biztosítani a Kaposvár, Petőfi u. 56. sz. alatti ingatlan 
vagyonvédelmi őrzését mindaddig, amíg az ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata birtokában van. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2010. március 10. (megállapodás aláírására) 
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-----45. Előterjesztés az Axel Springer Magyarország Kft. bérleti díj csökkentésére 
vonatkozó kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1166   Száma: 10.02.25/45/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 17:56  
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 1 4.00 3.57 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 2./a. 
sz. alatt lévő 716,8 m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2010. április 1. napjától 
3.000,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.   
A Közgyűlés az Axel Springer Magyarország Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására a 
Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Sárdi Péter igazgató 
Határidő:            2010. március 15. (bérleti szerződés módosítása) 
 
 

-----46. Előterjesztés a PG&M Kft. támogatási kérelméről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság 
módosító javaslatát támogatja az előterjesztő.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő véleménye az, hogy a 13 megmentett munkahely az 
önkormányzatnak közel 1 millió forintjába kerül.  Sajnos a Kapos TV-s tudósítások azt 
sugallják, hogy hozzájuk kell fordulni segítségért és a válság áldozatain segít az  
önkormányzat. De az mindenkinek elkerülte a figyelmét, hogy a magánszemély adótartozása 
az APEH szerint jóval korábban keletkezett, és egyéni vállalkozói korából is vannak 
tartozásai és a Kft.-nek is, a varrodahelyiség megvásárlására felvett hiteltörlesztő részlet, amit 
nem tud fizetni, nem deviza alapú. Ezáltal megállapítható, hogy nem a válság okozta a 
magánszemély által felhalmozott tartozásokat. Véleménye és a magánszemély szerint a bérleti 
díj felének a kifizetése nem oldja meg a problémákat, viszont maga sem tudna jelenleg jobb 
javaslattal előállni, így megszavazza az előterjesztést.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy közpénzből a város sem tud több segítséget  
nyújtani és feltételként szabták, hogy a Kft. tulajdonosa a vállalkozását bejelenti Kaposvárra, 
ezután tudják csak a támogatást a rendelkezésére bocsátani.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1167   Száma: 10.02.25/46/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
52/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a költségvetési hiány terhére a 
PG&M Kft. (képviseli: Pappné Geiszt Margit ügyvezető) részére vissza nem térítendő 
támogatást nyújt munkahelyek megőrzése címén.  
 
A támogatás összege 2010. március 1-től 2010. december 31. napjáig 35.000,- Ft/hó.  
 
 



2010.04.12. 16:40:05        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-02-25.doc        98. oldal, összesen: 113 

 

A támogatás a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által előzetesen 
jóváhagyott támogatási szerződés aláírását, cégbírósági határozat bemutatását, kaposvári 
telephely létesítését követően, havonta utólag, a Kaposvár, Raktár u. 2. sz. alatti bérlemény 
bérleti díj bérbeadó részére történt megfizetésének igazolása után folyósítható. 

 

Támogatottnak vállalnia kell, hogy a támogatás időtartama alatt a 13 fő átlagos statisztikai 
állományi létszámot fenntartja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató                         
Határidő: 2010. február 25. (határozat közlése) 
 2011. január 31. (támogatás utalása havonta) 
 
 
 

-----47. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1168   Száma: 10.02.25/47/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 96.00 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.00 3.57 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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53/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 3/2009. (II. 26.) önkormányzati határozat 1.) pontját visszavonja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
2.) A Közgyűlés a 3/2009. (II.26.) önkormányzati határozat 15. pontjáról szóló tájékoztatást 

elfogadja azzal, hogy a tervezett 2 helyett 1 db iszaptároló medence felújítására került sor. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
3.) A Közgyűlés a 22/2009. (II. 26.) önkormányzati határozat határidejét 2010. június 30-ra 

módosítja. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Bajzik Imre igazgató  
Határidő:             2010. június 30. (bontás) 

 
 

4.) A Közgyűlés az 51/2009. (III. 24.) önkormányzati határozat 10. pontjának határidejét  
2010. június 10-re módosítja. 

 
Felelős:                dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:    Stickel Péter igazgató  
Határidő:             2010. június 10. 

 
 

5.) A Közgyűlés módosítja a 61/2009. (III.24.) számú önkormányzati határozat 1.) pontját 
akként, hogy a magasabb vezetői megbízás határidejét 2011. augusztus 15-ben határozza 
meg. 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:             2010. július 15. 
 

 
6.) A Közgyűlés a 68/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2010. 

április 15-re módosítja. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:             2010. április 15. 
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7.) A Közgyűlés a 94/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat határidejét a Festetics Karolina 
Óvoda Alapítványa és a Szárnyas Szó Alapítvány esetében 2010. március 31-re 
módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. március 31. 
 
8.) A Közgyűlés a 123/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat 1. és 4. pontjának határidejét  

2010. október 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. október 30. 
 
9.) A Közgyűlés a 123/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat 2. pontját visszavonja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

10.) A Közgyűlés a 135/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat határidejét 2010. 
december 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2010. december 31. 
 
 
11.) A Közgyűlés a 161/2009. (VII. 13.) önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét  

2010. április 15-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2010. április 15. 
 
 
12.) A Közgyűlés a 166/2009. (VII. 13.) önkormányzati határozat határidejét az „Add a 

kezed” Alapítvány esetében 2010. március 31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. március 31. 
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13.)  A Közgyűlés a 208/2009. (IX. 24.) önkormányzati határozatot 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, és egyben a 76 m2 nagyságú területet a törzsvagyonból 
kiveszi. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:           azonnal 
 
 
14.) A Közgyűlés a 251/2009. (XI. 19.) önkormányzati határozat határidejét az Képírás 

Alapítvány esetében 2010. március 31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. március 31. 
 
 
15.) A Közgyűlés a 275/2009. (XII. 10.) önkormányzati határozatot visszavonja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
16.) A Közgyűlés a 291/2009. (XII. 10.) önkormányzati határozat határidejét a „Szeretem 

Kaposvárt” Alapítvány, a „Kisebbségekért – Pro Minoritate” Alapítvány, a Kaposvári 
Gárdonyi Géza Általános Iskoláért Alapítvány és a Liget Otthon Alapítvány 
vonatkozásában 2010. március 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. március 31 
 
 
17.) A Közgyűlés az 5/2010. (I. 7.) önkormányzati határozat határidejét 2010. március 31-

re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. március 31. 
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18.) A Közgyűlés a 9/2010. (I. 7.) önkormányzati határozat határidejét 2010. március 31-re 
módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. március 31. 
 
 

-----48. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2009. IV. negyedév) 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1169   Száma: 10.02.25/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
54/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2009. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
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-----49. Tájékozató a 2009. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés nyomon követi az önkormányzat 
kintlevőségeit, aminek tetemes összegéről szól.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1170   Száma: 10.02.25/49/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:02  
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 0   0.00 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
55/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2009. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----50. Előterjesztés a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft-vel kötendő együttműködési 
megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy létezik-e és hol van az együttműködésben is 
szereplő látványterv, műszaki leírás, jellegrajz? Az autóbusz megvásárlása után milyen 
garanciát vállal a gyártó, milyen garanciális feltételekkel kapják meg a buszt?  
 
Szita Károly polgármester  a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy Csapó József úrnál 
megtekinthetők a mellékletek, amit a szakma alakított ki. A garanciális feltételek ugyanazok, 
vagy még jobbak is. De az előterjesztés nem egy busz megvásárlásáról szól. Az előterjesztés 
arról szól, hogy egy prototípust megvásárol a város, aminek a gyártása során lehetőség nyílik 
a kaposvári busz, illetve a magyar autóbusz park 50 %-ának 4 év alatti lecserélésére, ezáltal 
biztosítják az országban ez a típus elterjedjen, vagyis több munkaerőt foglalkoztatnának és 
több iparűzési adót fizetnének.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő ugyanúgy látta a buszgyártásban rejlő lehetőséget. Ennek a 
megvalósulásával komoly kitörési lehetőséget biztosít Kaposvárnak és a Keleti Ipari Park 
bővítésével akár légkondicionáló berendezéseket gyártó cég is letelepedhet. Elmondta, hogy 
látta a híradásokban a látványterveket és bízott abban, hogy akár nemzetközi vállalkozássá is 
kinőheti magát, aminek pozitív hatása lesz a munkaerőpiacra.  
  
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy csak abban az esetben vásárolják 
meg a prototípus, ha a NABI megépíti a 3. gyárcsarnokát és a kezdetektől a végéig helyben 
gyártják a buszt. Egyedül a busz alváza érkezik külföldről, bízott abban, hogy ennek a 
gyártása is hamarosan megoldódik az országban.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1171   Száma: 10.02.25/50/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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56/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft-
vel kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részére 2010. évi költségvetésében a 
költségvetési hiány terhére 47.000 e Ft támogatást biztosít a NABI Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. által az üzemeltető igényei figyelembevételével gyártandó 1 db 
prototípus autóbusz megvásárlására. Emellett a Közgyűlés a beszerzéssel kapcsolatos 
általános forgalmi adó fizetési kötelezettség a Tömegközlekedési Zrt. működési 
támogatása szükség szerinti átütemezésével történő átmeneti finanszírozásához 
hozzájárul. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. december 31. 

 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft-vel,  
valamint a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel kötendő együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. március 31. 

 
 
 

-----51. Képviselői előterjesztés vizsgálóbizottság létrehozásáról 
Előterjesztő: Zsoldos Róbert képviselő----- 

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

 
Zsoldos Róbert képviselő nem egészítette ki az előterjesztést.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Tóth István tanácsnok megkérdezte, hogy az MSZP frakció miért nem tartotta szükségnek, 
hogy felügyelőbizottsági tagságot vállaljon a Jégcsarnok Kft-ben ez év januárjában? A 
vizsgálóbizottság a jelenlegi stádiumban lévő ügy esetében hogyan kíván beavatkozni a 
vizsgálat menetébe? 
 
Zsoldos Róbert képviselő elmondta, hogy a delegálás azért nem történt meg, mert túl rövid 
időt biztosítottak számukra az ülést megelőzően. Elmondta, hogy a rendőrségi vizsgálattal egy 
időben a Hivatal belső ellenőrei is ellenőrzést folytatnak, nem zavarva egymás munkáját és  
eredményeit. Viszont ő arra helyezi a hangsúlyt a vizsgálat folyamán, hogy derítsék ki,  
mennyi az önkormányzat saját vesztesége.  
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Szita Károly polgármester megkérte alpolgármester urat arra, hogy a felügyelő bizottsági 
helyeknél keresse meg az MSZP frakciót, hogy delegáljanak embert, akkor azt a választ 
adták, hogy erre a rövid időre már nem kívánnak delegálni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Mihalecz András tanácsnok javasolta, hogy a meglévő felügyelőbizottság létszámát 
növeljék 3 főrő l 5 főre, akik eldöntik az elnök személyét, ezáltal a 3 főnek a munkája 
felhasználható. Továbbra is bízik a rendőrség munkájában.  
 
Dér Tamás képviselő támogatta a vizsgálóbizottság felállítását, így mindenki tisztán fog 
látni.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a rövid idő arra vonatkozott, hogy rövid idő alatt 
nem tudtak dönteni a személyről. Juhász Tibor alpolgármester úr a telefonban elmondta, hogy 
a következő Közgyűlésre tegyenek javaslatot, majd pár nap múlva már azonnali javaslatot 
kért a delegált személyről. Kérte az előterjesztésben leírtak támogatását a képviselő-
testülettől.  
 
Juhász Tibor alpolgármester elmondása szerint az MSZP frakciója nem kérte emiatt a 
Közgyűlés időpontjának elhalasztását.  
 
Jurmann Béla tanácsnok emlékeztetett mindenkit, hogy két felügyelőbizottságba is  
delegáltak személyt. Nem emlékezett arra, hogy korábban akár lehetőséget adtak volna 
számukra a delegálásra. 
 
Szita Károly polgármester a határozati javaslatra tett módosító javaslatot, mely szerint 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Jégcsarnok volt  
létesítményfelelőse büntető ügyében a vizsgálóbizottság helyett eseti bizottság szerepeljen. 
Kérte Zsoldos képviselőt, hogy jelezzen, ha elfogadhatónak tartja.  
 
Zsoldos Róbert képviselő elfogadta a módosításokat. Elmondta, hogy 2 évig a Taszár 
Airport Kht-nál volt díjazás nélküli felügyelőbizottsági tag, és az új Közgyűlés felállásakor 
2006-ban a frakciójuk javaslatot tett a delegálandó személyekre, amit nem fogadtak el. 2007-
ben pedig a KVG Zrt-nél kirobbanó ügy kapcsán javasoltak felügyelő bizottsági tag 
delegálást, amit leszavaztak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy először a módosító indítványról - hogy 5 főssé 
bővítsék ki a felügyelőbizottságot, amire az előterjesztő tegyen javaslatot -, utána Mihalecz  
András módosító indítványáról fog szavaztatni.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1172   Száma: 10.02.25/51/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a felügyelőbizottság 5 főre bővítéséről az alábbiak alapján szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 68.00 60.72 
Nem 2 8.00 7.14 
Tartózkodik 6 24.00 21.43 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1173   Száma: 10.02.25/51/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat módosításáról szóló indítvány 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: 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az eseti bizottság felügyelőbizottsági tagjai Oláh 
Lajosné alpolgármester, dr. Csató László tanácsnok és Somogyvári Lajos képviselő, és kérte, 
hogy a két főre tegyenek javaslatot.  
 
Pintér Attila tanácsnok Zsoldos Róbertet delegálta, és az SZDSZ frakciót kérte meg egy fő 
delegálására. 
  
Szita Károly polgármester kért még egy nevet az előterjesztőtől. 
 
Zsoldos Róbert képviselő Tálos Krisztián képviselőt javasolta.  
 
Szita Károly polgármester szavazásra tette, hogy az eseti bizottság további tagjai Zsoldos  
Róbert és Tálos Krisztián képviselőkből álljon.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 1174   Száma: 10.02.25/51/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a 2 fő eseti bizottságba való delegálásának elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 95.65 78.58 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.35 3.57 
Szavazott 23 100.00 82.15 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 2   7.14 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy a szünetben üljön össze az eseti bizottság és  
tájékoztassák arról, hogy kit választottak meg elnöknek.  
A szünet után elmondta, hogy elnöknek Oláh Lajosné alpolgármestert választották.  

Szavazás eredménye 
 

#: 1175   Száma: 10.02.25/51/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az elnök személyének elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 90.00 64.29 
Nem 1 5.00 3.57 
Tartózkodik 1 5.00 3.57 
Szavazott 20 100.00 71.43 
Nem szavazott 5   17.86 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
57/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Jégcsarnok volt  
létesítményfelelőse büntető ügyében az eset körülményeinek, az önkormányzatot ért 
veszteségeknek és a Jégcsarnok felügyeleti rendszerének vizsgálatára önkormányzati eseti 
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bizottságot hoz létre. Az eseti bizottság a vizsgálat eredményéről a 2010. április 29-i ülésen 
számol be. 
 
A bizottság elnöke:  Oláh Lajosné 
A bizottság tagjai: dr. Csató László 
   Somogyvári Lajos 
   dr. Zsoldos Róbert 
   Tálos Krisztián 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Határidő: 2010. április 29. (beszámoló a vizsgálat eredményéről) 
 
 

-----52. Előterjesztés Alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester felsorolta a Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány, a 
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány , Mártírok és Hősök Közalapítvány részére biztosított 
felajánlásokat.  
 

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

 
-----Hozzászólások nem hangzotrak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1176   Száma: 10.02.25/52/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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58/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány részére                                               
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből      30.000 Ft 
 
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből     250.000 Ft 
Oláh Lajosné képviselői keretéből         10.000 Ft 
Dr. Szép Tamás képviselői keretéből          5.000 Ft 
Kovács József képviselői keretéből         25.000 Ft 
Gelencsér Ferencné képviselői keretéből          5.000 Ft 
Vajda Imréné képviselői keretéből         10.000 Ft 
Dr. Gíber Vilmos képviselői keretéből        10.000 Ft 
Csutor Ferenc képviselői keretéből           5.000 Ft 
Borhi Zsombor képviselői keretéből           5.000 Ft 
Mihalecz András képviselői keretéből        10.000 Ft 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselői keretéből          5.000 Ft 
Jurmann Béla képviselői keretéből           5.000 Ft 
Kováts Imre képviselői keretéből           5.000 Ft 
Paksi Lajos képviselői keretéből           5.000 Ft 
Pintér Attila képviselői keretéből           5.000 Ft 
Tálos Krisztián képviselői keretéből         10.000 Ft 
Zsoldos Róbert képviselői keretéből           5.000 Ft 
 
Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 
Vajda Imréné képviselői keretéből       10.000 Ft 
Kovács József képviselői keretéből       10.000 Ft 
Mihalecz András képviselői keretéből        5.000 Ft 
Paksi Lajos képviselői keretéből       10.000 Ft 
Jurmann Béla képviselői keretéből         5.000 Ft 
Tóth István képviselői keretéből         5.000 Ft 
Borhi Zsombor képviselői keretéből         5.000 Ft 
Dr. Heintz Tamás képviselői keretéből      10.000 Ft 
Dr. Gíber Vilmos képviselői keretéből      50.000 Ft 
Gelencsér Ferencné képviselői keretéből        5.000 Ft 
Dér Tamás képviselői keretéből         5.000 Ft 
Tálos Krisztián képviselői keretéből       10.000 Ft 
Oláh Lajosné képviselői keretéből       10.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2010. március 31. 
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-----53. Szóbeli előterjesztés a befogadó nyilatkozat kiadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1177   Száma: 10.02.25/53/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
59/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Barcs Város  
Önkormányzata részére hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződés 
keretében” című pályázat nyertessége esetén a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. részére 
biztosítja a társaság által Barcs város közigazgatási területén összegyűjtött települési szilárd 
hulladék Kaposvári Regionális Hulladéklerakó telepre történő beszállítását és 
ártalmatlanítását. 
A befogadott hulladékok összetétele és mennyisége az alábbi lehet: 
 
EWC 20.03.01 kommunális hulladék    4.364 tonna/év 
EWC 20.03.07 lom hulladék                18 tonna/év 
EWC 20.02.01 biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék)      76 tonna/év 
EWC 17 09 04 kevert építési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01 és 17 09 03-tól    2.255 tonna/év 
 
Önkormányzati intézményekben keletkező: 
EWC 20.03.01 kommunális hulladék    1.023 tonna/év 
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EWC 20.02.01 biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék)    210 tonna/év 
EWC 17 09 04 kevert építési és bontási hulladékok, amelyek  
különböznek a 17 09 01 és 17 09 03-tól       150 tonna/év 
 
Regionális Hulladéklerakó telepünk 7062-29/2007. számú egységes környezethasználati 
engedéllyel rendelkezik és alkalmas Barcs város közigazgatási területén keletkező hulladékok 
hosszabb távon történő fogadására. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges befogadó nyilatkozat 
kiadására. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  2010. február 26. 
 
 
-----54. Előterjesztés a Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított bérlő-kiválasztási 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1178   Száma: 10.02.25/54/0/A/KT 
Ideje: 2010 február 25 18:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   10.71 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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60/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposi Mór Oktató Kórház részére a 20/2010. 
(II.16.) Népjóléti Bizottsági határozattal biztosított Kaposvár, Sávház II. lh. 4./22. és 
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32-34. 4./3. ajtószám alatti bérlakások bérlőkiválasztási jogára 
vonatkozó térítési díj megfizetésére 5 részletben részletfizetési lehetőséget biztosít. A 
részleteket 2010-ben április 1. napjáig, az ezt követő években minden év március 1. napjáig, 
számla ellenében kell megfizetni. 

A részletek tárgyévi összege a minden év január 1. napján hatályos, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. 
számú mellékletében meghatározott, az 1, illetve 1,5 szobás lakásokra vonatkozó összeg. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
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 
 


