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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
2010. április 28. 
 
 

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.  
Elmondta, hogy 2010. április 19-én elhunyt Schwajda György színházigazgatót a kaposvári 
Önkormányzat saját halottjának tekinti és kérte, hogy emléke előtt egy perces néma felállással 
tisztelegjenek.  
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 28 tagja közül 27 jelen van, így a 
Közgyűlés határozatképes. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy megszűnt az SZDSZ kaposvári szervezete, a volt SZDSZ 
frakció új neve „Kaposvári liberális  frakció”, Kováts Imre képviselő az önkormányzati ciklus  
hátralévő részében független képviselőként vesz részt a Közgyűlés munkájában.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 

• ideiglenes megbízás a Csiky Gergely Színház ügyvezetői feladatai ellátásáról szóló szóbeli 
előterjesztést,  

• Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok felmentéséről szóló 75/2010.(III.29.) önkormányzati 
határozat pontosításáról szóló szóbeli előterjesztést,  

• Jégcsarnoknál lefolytatott ellenőrzésről szóló eseti bizottsági tájékoztatást. 

Kérte a Közgyűlést, hogy vegye le napirendjéről: 

• a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános szabályiról szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghívott vendég napirendjét szokásainknak 
megfelelően megérkezésekor tárgyalják.  

Napirend előtti felszólalási kérelem: 
Dér Tamás képviselő, 

Pintér Lóránd képviselő.  

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1199   Száma: 10.04.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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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: 
 
77/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  

 
a.) felvette napirendjére 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 
- ideiglenes megbízás a Csiky Gergely Színház ügyvezetői feladatai ellátásáról szóló 

szóbeli előterjesztést, 
- Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok felmentéséről szóló 75/2010. (III. 29.) 

önkormányzati határozat pontosításáról szóló szóbeli előterjesztést, 
- Jégcsarnoknál lefolytatott ellenőrzésről szóló eseti bizottsági tájékoztatást. 

 
b.)  napirendjéről levette 

- a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 

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

biztosított Dér Tamás és Pintér Lóránd képviselők számára. 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális  
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
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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 módosítási javaslatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
8. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
9. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 

kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkájában történő részvételről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

11. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

12. Előterjesztés a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál tervezett napkollektorok 
elhelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a távhőellátó rendszer bővítéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
14. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményeiről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
15. Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a kaposkeresztúri 0128/2 és kaposújlaki 09 hrsz-ú vízmű terület  
térítésmentes átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés a Vásártéri út – 9096/4. hrsz-ú ingatlan – keleti telekhatárának rendezése 
a volt Mercedes Szalon telekhatára mentén 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő 9659 hrsz-ú út értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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19. Előterjesztés a Borostyánvirág Alapítvánnyal a családok átmeneti ellátása érdekében 
kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés a 2. számú gyermek háziorvosi körzet (Pécsi u. 32.) ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Rauma Finn várossal kötendő testvérvárosi szerződésről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
22. Előterjesztés a közművelődési és művészeti intézményeink szervezeti és funkcionális  

racionalizálásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
feladatbővítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közoktatási feladatellátási,  
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kapos Televízió 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
26. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges  
megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
29. Előterjesztés pályázat benyújtásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága részére gépjárműfecskendők beszerzésének támogatására 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
tanműhelyei bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

31. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő STÜHMER Kávézó hasznosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés üresen álló bérlakások állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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33. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás  társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

35. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2010. I.negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

36. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Tájékoztató az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás  
rendszerének ellenőrzéséről szóló állami számvevőszéki jelentésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40. Szóbeli előterjesztés ideiglenes megbízás a Csiky Gergely Színház ügyvezető feladatai 
ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

41. Kiegészítés Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok felmentése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

42. Tájékoztató az Eseti Bizottság munkájáról 
Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
 

43. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft személyi kérdéseiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés gyógyszertámogatás elutasításával kapcsolatban benyújtott 
fellebbezésről 

 Előterjesztő: Torma János tanácsnok 
 
 
 
 
 
 



2010.05.12. 13:53:00        N:\Users\Szazt izenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-04-28.doc        7. oldal, összesen: 92 

 

Dér Tamás képviselő napirend előtti hozzászólásában a Parlamenti választás eredményéről 
beszélt. A népnek elege lett az önmagukat képviselő honanyákból, honapákból, megunták, 
hogy nekik csak a megszorítások, az áremelkedések, a megnövekedő terhek jutnak 
osztályrészül és elegük lett hazugságra épült korszakból. A kaposváriak és a somogyiak 4 
egykori miniszter nyugdíjazásáról (dr. Lamperth Mónika, dr. Kolber István, dr. Gyenesei 
István és Suhmann Tamás) is döntöttek, ezáltal kifejezték, hogy nem alkalmasak a képviselői 
hivatásra, mert nem képesek a közösség felemeléséért tenni. Elmondta, hogy az 
elkövetkezendő időszak országosan is a párbeszédről és az együttes erővel újjáépítő országról 
fog szólni. Gratulált dr. Heintz Tamásnak és Gelencsér Attilának az országgyűlési képviselői 
mandátumához.  
 
Szita Károly polgármester gratulált és jó munkát kívánt mindkét országgyűlési 
képviselőnek.  
 
Pintér Lóránd képviselő napirend előtti hozzászólásában a Kisfaludy utcai Tagiskola 
beiratkozási problémáiról beszélt. Elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottságon javasolt felvételi rendszer felülvizsgálatára tett javaslatát a fideszes tagok nem 
támogatták, vagyis a Közgyűlés szakbizottsága nem látja el azt az ellenőrző funkciót, amit a 
köz képviseletében el kellene látnia. Elmondta, hogy fiktív lakcím keresésével, büntetőjogi 
felelősség kilátásba helyezésével, kemény fellépéssel, az alapvető alkotmányos jog 
megsértésével voltak elfoglalva a beiratkozásnál, ahelyett hogy a társadalom legfiatalabb 
tagjainak lelki és értelmi fejlődését segítették volna elő. Nyitva maradt a kaposvári oktatási 
rendszerben meglévő feszültség úgy, hogy adminisztratív eszközökkel leverik a köz akaratát 
és erővel osztják el a tanulókat az intézmények között, ami az oktatás minőségének sem tesz 
jót. A szülők a legjobbat akarják a gyerekeiknek és úgy is cselekszenek. Elmondta, hogy nem 
alakulhat ki partneri viszony, ha a szülők a gyermekeik és a fenntartó hivatal viszonyában a 
mellérendelt együttműködés helyett alá- és fölérendelt viszonyban intéződnek a dolgok. Ami 
a kaposvári oktatási rendszer legmélyebb zavaraira, a rendszer adminisztratív 
rugalmatlanságára világít rá és ez okozza az oktatási rendszerük alacsony hatékonyságát.  
 
Szita Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a beiratkozásnál közgyűlési akaratot hajtanak 
végre.  
Elmondta, hogy az előterjesztésekben szereplő rendelettervezeteknél és a 
rendeletmódosításoknál a holnapra kikerült anyagokon a 2010. április 29-i dátum szerepel, 
kérte, hogy a szavazásoknál a 2010. április 28-i dátumot vegyék figyelembe.  
 
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy Polgármester úr véleménye szerint tartható-e a 
Fürdő felújításának augusztus 31-ére tervezett befejezése? Mekkora többletköltség várható az  
uszoda rekonstrukciója kapcsán? Miért nem érvényesítik a kivitelezővel szemben a 
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jogszabályban és  a szerződésben kötött követelményekkel szembeni hibás teljesítés miatti 
jogaikat? Kit terhel ezért a felelősség? Mennyi esélyt lát a Szivárvány Zeneházban 
megtartandó zenei rendezvény megtartására és a felújítás tervezett határidőre való 
befejezésére, mert a projektmenedzser és a műszaki ellenőrök szerinti tartható határidővel 
szemben az érdeklődő kaposváriak csak a beruházás kivitelezésének jelentős lemaradását  
tapasztalhatják?  Miért költ újabb milliókat a Nostra Ifjúsági Központ tervezésére, amikor 
épül a Szivárvány Rendezvényház, az új Művelődési Ház, ígéret szerint az új Színház is és  
még az ingatlannal sem rendelkeznek?   
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mennyiben látja megalapozottnak a nyilvánosság 
előtt elhangzó azon kijelentését, hogy az előrehozott nagyberuházásokkal kezelték a válságból 
adódó problémákat, amikor az előterjesztésben szereplő fejlesztési kiadásokat alig 50 %-kal 
sikerült teljesíteni, így közel 3 milliárd forintos elmaradás tapasztalható az előzetesen 
tervezetthez képest?  
 
Szita Károly polgármester hangsúlyozta, hogy az uszoda kapcsán a kivitelezővel megkötött 
szerződés szerint amennyiben nem végeznek augusztus 31-ig, akkor jelentős kötbér fizetésére 
kötelesek. Az uszoda többletköltségéről elmondta, hogy azért nem fogadják el és  nem hozzák 
be a képviselő-testület elé, mert a kivitelező igénye és a műszaki felelős álláspontja nem 
egyezik, mihelyst megállapodás születik, behozza. Az Élményfürdő megnyitásáról elmondta, 
hogy a Fürdő vezetője úgy tájékoztatta, hogy a Fürdő 2010. május 22-én nyit. A garanciális  
munkák az őszi rossz időjárás miatt maradtak el, amit az elkövetkezendő időszakban a 
kivitelező megjavít. Elmondta, hogy sok támadás érte amiatt, hogy nincs kulturális 
szórakozási lehetőségük a kaposvári fiataloknak, amire a Nosta Ifjúsági Központ lenne 
alkalmas, mert a Színház, a Szivárvány Zeneház teljesen más irányba megy el. Abban az  
esetben kezdik el a Nostra kivitelezését, ha a megismételt pályázatnál az eredeti műszaki 
tartalom megvalósítását engedélyezik. Az ingatlan megszerzéséről elmondta, hogy az ingatlan 
vételára egyre csökken és hamarosan elérnek arra a szintre, amikor már megéri megvenni. Az 
előrehozott beruházásokról elmondta, hogy folynak a belvárosban a munkák és a teljesítés  
után fizetnek. Elmondta, hogy a Szivárvány Zeneház esetében a kiviteli munkának a 
befejezési határideje augusztus 6-a. 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Kováts Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló, összességében színvonalas és tárgyilagos előterjesztés lehetőséget ad 
néhány megállapítás megfogalmazására. A válság évének gazdálkodásáról szóló jelentés 
igazolja, hogy Kaposvár Önkormányzatát nem érheti olyan brutális megszorító intézkedés, 
amely megakadályozná a kiegyensúlyozott gazdálkodást, a magas színvonalú intézményi 
ellátást. Megnyugtatónak vélte, hogy az önkormányzat tartalékai kimeríthetetlenek, 
alkalmazkodó képessége korlátlan. Az előterjesztés nagy teret szán az oktatási 
szükségletekhez történő igazításnak, az igazítás gazdasági hatásának bemutatására, de 
véleménye szerint a rövidtávú érdekeket képviselő integráció, ha járt is pénzügyi előnyökkel, 
meggátolta az oktatási szerkezet városi szinten racionálisnak, előremutatónak tekinthető 
átalakítását. Ezáltal az oktatási szerkezet csökkenti a kaposvári fiatalok jövőbeni 
egzisztenciális lehetőségeit. A beruházások gyorsításáról szóló nyilatkozatokról elmondta, 
hogy nem támasztják alá a beruházás megvalósításának ütemét, az előterjesztésben leírt  
pénzügyi folyamatokat. Az eredeti előirányzathoz képest közel 3 milliárd nagyságú beruházás  
megvalósításában tapasztalnak lemaradást, súlyos tervezési előkészítési, műszaki ellenőrzési 
hiányokat, ami azokat igazolja, akik azt állították, hogy a Hivatal a napi temérdek munkája 
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mellett nem képes nagyprojektek levezénylésére.  
Pintér Attila tanácsnok gratulált az országos választáson mandátumot szerző képviselőknek.  
 
Szita Károly polgármester megkérte tanácsnok urat, hogy maradjon az előterjesztés 
témájánál.  
 
Pintér Attila tanácsnok a felhalmozási kiadások tekintetében elmondta, hogy egyértelműen 
látható a fejlesztési pénzeszközök esetében, hogy több mint 50 %-os teljesítés valósult meg, 
ami azt támasztotta alá, hogy a beruházások nagy része nem készült el időben. Úgy vélte, 
hogy a beruházás kivitelezésének befejezése előtt nem kell fizetni, de be kellene vallani,  hogy 
a korábban tervezetthez képest nem sikerült ezeket a beruházásokat előrehozni, nem sikerült a 
beruházás ütemét felgyorsítani, vagyis több beruházás esetében később fejeződik be a 
kivitelezés.  
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőktől, hogy örüljenek együtt amikor egy-egy 
beruházás elkészül. Hangsúlyozta, hogy az iskolai szerkezet alakítását nem a pénz határozza 
meg, hanem a gyereklétszám és a szakmai munka. Elmondta, hogy támogatja a Bizottságok 
módosító javaslatát.  
 
Kováts Imre képviselő ügyrendi javaslatban kérte, hogy a 2 millió forintról külön 
szavazzanak.  
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi javaslatban kérte, hogy a határozati javaslat 1. pontjáról 
külön szavazzanak.  
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1200   Száma: 10.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 70.37 67.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 8 29.63 28.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1201   Száma: 10.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság részére 2 millió 
forint biztosításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1202   Száma: 10.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:39  
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: 
 
78/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített 
beszámolót. 

 



2010.05.12. 13:53:00        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-04-28.doc        11. oldal, összesen: 92 

 

 
1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott – a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti 
tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést 
tudomásul veszi. 

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                   azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2009. évi 

pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a 
felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10/c. és 10/d. 
számú melléklet alapján elvonja, részben az önkormányzat működési hiányának 
csökkentésére, valamint 98.000 e Ft-os céltartalékot képez a költségvetési szervek 
költségvetésében fedezethiány miatt nem kezelhető előre nem látható problémák 
rendezésére, és 2.000 e Ft-os keretösszeget biztosít az iskolai erőszak elleni feladatok 
költségeire, melynek felhasználásáról az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
dönt. A céltartalékban elkülönített keret biztosít fedezetet az intézményi érdekeltségi 
kifizetésekre, legfeljebb az adott költségvetési szervtől elvont személyi juttatás és 
hozzákapcsolódó munkaadót terhelő járulék mértékéig.   
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2010. június 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 10/e. számú melléklet  

alapján az önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradvány elszámolásának 
felügyeleti ellenőrzését követően 94.252 e Ft visszapótlását engedélyezi a szabad 
pénzmaradvány terhére. A visszapótlás biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet a 
költségvetési szervek kötelezettségeire, valamint a 10/e. számú mellékletben 
meghatározott feladatok megvalósítására. 
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2010. június 30. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2010. június 1.-től a 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskolánál a II.  Rákóczi Ferenc Tagiskola távfűtésre 
átállása miatt 1 fő fűtő 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 
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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  gazdasági igaz gató 
                              Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna  főigazgató 
Határidő:               2010. június 01. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű 

Kft többségi tulajdonosa a társaság társasági szerződésének III. számú módosítását 
jóváhagyja.  

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
      Határidő:  2010. május 31. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű  Kft 

tőkeemeléséhez szükséges 49.650 e Ft-ot a 2010. évi költségvetési rendeletének 
céltartalékában e célra elkülönített összeg terhére biztosítja.  

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

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 

Tömegközlekedési Zrt. 2009. évi gazdálkodása során realizált 3.425 e Ft adózott 
eredményt osztalékként nem kívánja kivenni, azt a Társaságnál visszahagyja. 

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

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1203   Száma: 10.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított rendelet-tervezet 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 15/2010.(IV.30.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodás számára biztosított pénzösszegről szóló határozati javaslattal együtt 
tárgyalják meg. Az érintett bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták az  
előterjesztést.  
 

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

 
 
Csizi László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy azért fog tartózkodni az előterjesztés 
megszavazásakor, mert az előterjesztésben felsorolt járda felújításokon túl, a városban vannak 
rosszabb minőségű járdák, amelyek nem kerültek bele a járda felújítási programba. Annak 
ellenére, hogy Toponáron a Flórián tér felújítása megtörténik, viszont ebben a ciklusban ez az  
egyetlen beruházás a város azon területén.  
 
Pintér Lóránd képviselő kérte jegyző urat, hogy csináltassák meg a Búzavirág utcában a 
csatornafedeleket, mert a nemrég átadott csatornafedelek „csattognak”.  
 
Pintér Attila tanácsnok a képviselő-testületet kérte, hogy támogassák a Mentőállomás előtti 
utcaszakasz felújítását, hogy a Balázskert köz előtti ranghelyen kerüljön be az út- és járda 
felújítási programba. Kérte, hogy adjanak bővebb felvilágosítást a Deko Tv által szervezésre 
kerülő televíziós vetélkedőhöz nyújtott támogatásáról.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem tudnak annyi pénzt költeni az út- és járda 
felújításokra, hogy minden utca és járda bekerüljön, de a jövőben is sokat fognak költeni rá, 
ameddig utol nem tudják érni magukat. Elmondta, hogy a Répás és Fészerlak járdájánál lévő  
úthálózat felújítása a fenntartási keretből megoldandó feladatként fog megvalósulni. Kérte 
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Bajzik Imre igazgató urat, hogy ezt jelezze Hartner úrnak, hogy az önkormányzati szakaszon 
a fenntartási munkákat végeztessék el. Javasolta, hogy a Kemping utcai járda és a 
Mentőállomás előtt lévő útszakasz felújítása kerüljön be az ez évi útfelújításra szánt feladatok 
közé, mert az egész programot szeretné megvalósítani, jelenleg a pályáztatások, az árazások 
folynak. A TV műsorról elmondta, hogy az elmúlt két évben nagy sikerrel zajlott le az 
országban a vetélkedő, most Kaposvárt is felkérték, amikor is a Városligetben a kaposvári 
fiatalok megrajzolják, hogy mit szeretnének oda. Az összegről elmondta, hogy ennyi pénzt 
kérnek a szervezésért és ennyi összegbe kerül a jelentkezés is.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1204   Száma: 10.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított 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 3   10.71 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
79/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Társulás részére a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 
előkészítése projekt kapcsán jelentkező likviditási problémák áthidalása érdekében a 
tényleges pénzügyi szükségletnek megfelelő, de legfeljebb 55 millió Ft összegű  
kölcsönt nyújt. A Társulás a kölcsön összegét mindenkori bevételei terhére köteles  
minimalizálni, s legkésőbb 2010. november 30-ig visszafizetni. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. május 15. (a kölcsönszerződés megkötésére) 
                          2010. november 30. (a kölcsön visszafizetésére) 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. évi 
többletbevétel terhére 625 e Ft-ot biztosít a DEKO TV által szervezésre kerülő 
városfejlesztési televíziós vetélkedőben való részvételre. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. május 31. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1205   Száma: 10.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 3.70 3.57 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 16/2010.(IV.30.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző felhívta a figyelmet a közfeladatok ellátásával 
kapcsolatos finanszírozási problémák gyökereire. Vagyis ahol intézményi szinten személyes 
gondoskodást nyújtanak a szociális ellátásoknál, ott az állami támogatás Kaposvár 
vonatkozásában az elmúlt évhez viszonyítva 39 millió forinttal csökkent, viszont az 
önkormányzati támogatás 44 millió forinttal, a szemét és térítési díjakból eredő  bevételek 20,5 
millió forinttal haladják meg a múlt évet. Az összkiadások 25,5 millió forintos  
növekményének a terhe és a kieső állami támogatások terhe az önkormányzatokra hárul. A 
szemétdíj támogatásnál is figyelembe vették a szolgáltatást igénybevevők teherbíró 
képességét, és azzal javasolta elfogadni a díjakat, hogy vannak olyan területek, ahol ésszerű 
szempontok alapján nem javasolnak változtatást az előző évhez képest. Elmondta, hogy az 
érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az előterjesztést.   
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1206   Száma: 10.04.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint döntött:  
 
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 17/2010.(IV.30.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgáltatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1207   Száma: 10.04.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint döntött:  
 
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 18/2010.(IV.30.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

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

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy mi az összefüggés a gyalogos forgalom 
Noszlopyba történő átterelése és a tulajdonviszonyok között? Honnan fog történni az 
építkezés beszállítása az Ady Endre utcán lévő beépítetlen telek esetében?  
 
Juhász Tibor alpolgármester a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a tulajdonos a 
beépítetlen terület beépítését szeretné elkezdeni, egyeztetéseket folytattak és arra jutottak, 
hogy a beszállítás hátulról fog megtörténni. Az Ady Endre utcai díszburkolat a 15. számig fog 
elkészülni, ami teljes értékű sétáló övezetet jelent és a további szakasz akkor készül el, ha a 
telek beépítése befejeződik. Elmondta, hogy a szabályozási tervben a bevásárló területre való 
beközlekedésre a Noszlopy utcából a 8. szám alatt már jelöltek egy átközlekedési lehetőséget, 
viszont ott a tulajdonviszonyok ezt ellehetetlenítették. Abban az esetben valósulhat meg a 100 
%-ig önkormányzati tulajdonú területen való átközlekedés, ha ez az ottani tulajdonosnak és a 
beruházó együttes érdeke. A bevásárló központ északi oldalán jelenleg egy keleti-nyugati 
irányú közlekedés van, ahol szükség szerint be kell tudni hajtani mentőnek, tűzoltónak, amit a 
szabályozási tervben szabályoztak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő örült annak, hogy a beszállítás nem a díszburkolaton fog történni, 
viszont elmondta, hogy az utcában lévő üzletek forgalmát zavarja az ott elhúzódó építkezés. 
Arra volt kíváncsi,  hogy gondolkodnak-e azon, hogy a kamarazenei fesztivált más helyszínen 
fogják megtartani, mert nyilvánvaló, hogy időben nem fog elkészülni, ezért szükséges egy 
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másik helyszín megnevezésére. Elmondta, hogy az Élményfürdőnél a technológiai minőséget  
kritizálta, hogy ezzel mekkora kárt okoznak az önkormányzatnak.  
 
Juhász Tibor alpolgármester figyelemmel kíséri az Élményfürdő állapotát, és közel sem 
találtak olyan súlyos problémát, amit képviselő úr felvázolt. Az úszómedence használat során 
használódik, amit évente kijavítanak. Hangsúlyozta, hogy minden szerdán van egy 
koordinációs egyeztetés a Fürdőre vonatkozóan, ahol minden egyes alkalommal a 
jegyzőkönyvben 4 pontot felsorolnak: a határidőt tartani tudják, a forrást nem lépik túl, az 
első osztályú minőséget biztosítják és az uniós előírásoknak megfelelnek. 
  
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy ne azért szurkoljanak, hogy ne 
tudjanak a beruházásaink elkészülni, hanem annak, hogy időben elkészüljenek.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1209   Száma: 10.04.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:58  
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 19/2010.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló, 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1208   Száma: 10.04.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:58  
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 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: 
 
80/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Körzeti Földhivatal 
2010.04.15 –én N751/2010 számú hivatalos térképmásolata alapján elrendeli, a 17521 hrsz.-ú 
„kálvária”  megnevezésű földrészlet és kőkereszt feltüntetését a szabályozási tervlapon és 
egyben az alaptérképi állapot javítását.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:   2010. június 30. (közlésre) 
 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatáról 

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

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

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1210   Száma: 10.04.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:59  
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 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 20/2010.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995.(X.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
-----7. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1211   Száma: 10.04.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 96.30 92.86 
Nem 1 3.70 3.57 
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 21/2010.(IV.28.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló, 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Lóránd képviselő magasnak tartotta az önkormányzati üzletek bérleti díj 
megállapításánál a 1637 Ft/m2/hó összeget. Elmondta, hogy az önkormányzat alacsony 
működési költsége után a piaci bérlő igen magas bérleti díj bevételt tudott kitermelni, így az 
önkormányzat megnövelte a díj összegét. De az ott működő üzletek az eddigi tapasztalatok 
alapján a megállapított összeget nehezen fogják tudni kitermelni, mivel már a mostani összeg 
is magas, ami ugyanolyan feszültségeket fog okozni, mint a korábbi időszakban az üzlet, 
bérlő és az önkormányzat között.  
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy arról az összegről az 
egy évvel ezelőtti üzletekkel történő egyeztetés során állapodtak meg. Abban hisz, hogy a 
közszolgáltató cégek működését nem adják ki a profitérdekelt magántulajdonosoknak. 
Elmondta, hogy a nagypiacon lesz egy Kaposváron gyártott élelmiszereket árusító bolt, amit a 
Kereskedelmi Szakközépiskola fog üzemeltetni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1213   Száma: 10.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:05  
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 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 22/2010.(V.03.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005.(VI.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1212   Száma: 10.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
81/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az új piac és vásárcsarnok 
üzemeltetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés a Kapos-Fürdő Kft alapító okiratának módosítását a társaság neve, székhelye, 
tevékenységi köre, valamint a taggyűlés és az ügyvezetés hatáskörének megállapítása 
vonatkozásában 2010. június 15-ei hatállyal elfogadja az alábbiak szerint: 

 

a.) A Korlátolt Felelősségű Társaság neve: Kaposvári Nagypiac Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

     A társaság rövidített neve: Kaposvári Nagypiac Kft 

 

 b.) A társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei:  

      A társaság székhelye: H-7400 Kaposvár, Baross G. u. 5-13. 

      A társaság telephelye: H-7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.  

 

 c.) A társaság tevékenységi köre: 

  41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése   
43.12’08 Építési terület előkészítése 
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  43.13’08 Talajmintavétel, próbafúrás 
  43.21’08 Villanyszerelés 
  43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
  43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
  43.31’08 Vakolás 
  43.91’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
  43.99’08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt 
  52.10’08 Raktározás, tárolás  
  55.90’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
  68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(főtevékenység) 
68.31’08 Ingatlanügynöki tevékenység 

  71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
  73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
  79.12’08 Utazásszervezés 
  81.10’08 Építményüzemeltetés 
 

 d.) Új 6./A pont az alapító okiratban: 

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt-nek a taggyűlés 
hatásköreit felsoroló 141. § (2) bekezdésén túlmenően: 
a) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke az 5.000.000 
azaz ötmillió forintot meghaladja, ide nem értve a közszolgáltatókkal kötött 
szerződéseket; 
b) döntés hitel felvételéről; 
c) az üzleti terv, ezen belül a beruházási terv jóváhagyása. 

 
 e.) Új 7./A pont az alapító okiratban:  

 Az ügyvezetés hatásköre 
a) Az ügyvezetés hatáskörébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, 
amelyekről nem a taggyűlés jogosult határozni. Az ügyvezető irányítja a 
társaság tevékenységét, gondoskodik a társaság adminisztrációs és könyvelési  
feladatainak elvégeztetéséről. Az ügyvezető  irányítja az esetleges 
alkalmazottak munkavégzését, velük szemben gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. A társaság ügyvezetője jogosult a társaság bankszámlájáról pénzt 
kivenni, illetve kifizetéseket eszközölni.  
b) Az ügyvezető  feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a 
jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a társaság legfőbb szerve 
határozatainak van alávetve, és – törvényben foglalt kivételekkel - a 
gazdasági társaság tagjai által nem utasítható.  
c) A gazdasági társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek 
változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági  
bejelentése az ügyvezető kötelezettsége.  
d) Az ügyvezető - ha a Gt. másként nem rendelkezik - köteles a tagok kérésére 
a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és 
irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető a gazdasági társaság 
ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 
gondossággal – és ha törvény kivételt nem tesz - a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A gazdasági társaság 
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fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető  
ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján 
köteles ellátni.  
e) Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat jóváhagyására, és az  
ügyvezetői poszt betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. május 7. (pályázat kiírására) 
 2010. június 15. (módosított alapító okirat jóváhagyására) 
 

2. A Közgyűlés, mint a Kapos-Fürdő Kft egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó testülete, a 
társaság 2011. július 15. napjáig, határozott időtartamra választott jelenlegi ügyvezetőjét 
Sallay Attiláné (anyja neve: Czippán Ilona) 7400 Kaposvár, Béke u. 29. szám alatti lakost 
ügyvezetői tisztségéből 2010. június 15-ei hatállyal visszahívja. A tulajdonos megköszöni az 
ügyvezetőnek a társaság érdekében végzett színvonalas munkáját. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. június 15. 
 

3. A Közgyűlés a Kaposvári Nagypiac Kft-vel kötendő, az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolt bérleti szerződést – melyben az új piac és vásárcsarnok területén 
létesülő parkolók üzemeltetési joga is átadásra kerül – jóváhagyja és hozzájárul ahhoz, hogy 

a Kaposvári Nagypiac Kft-nek az önkormányzat felé a vásárcsarnok használatáért fizetendő  
bérleti díj 2010. évben kerüljön átütemezésre az alábbiak szerint: 

- 1 havi bérleti díj megfizetése 2010. december 15-ig, 

- a fennmaradó bérleti díj (melynek összege a tevékenység megkezdésének 
időpontjától függ) felének megfizetése 2011. január 31-ig, 

 - a fennmaradó bérleti díj másik felének megfizetése 2011. február 28-ig. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. július 31. 
 

4. A Közgyűlés a Kaposvári Nagypiac Kft részére szükség esetén 2010. évben legfeljebb 10 
millió Ft kamatmentes alapítói kölcsönt nyújt éven belüli visszafizetési kötelezettséggel és  
felhatalmazza a polgármestert a kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. szeptember 30. 
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5. A Közgyűlés felhatalmazza a Kaposvári Nagypiac Kft ügyvezetőjét az új piac és 
vásárcsarnok területén lévő üzletek bérletére vonatkozóan pályázat nélkül történő 
szerződéskötésre a jelenlegi piac területén működési engedéllyel rendelkező kereskedőkkel 
azzal a kikötéssel, hogy az üzletekben kizárólag élelmiszer árusítása történhet. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Kaposvári Nagypiac Kft ügyvezetője  
Határidő:  2010. augusztus 31. 
 

6. A Közgyűlés 2010. évben az új piac és vásárcsarnok területén az alábbi minimális bérleti 
díjak és üzemeltetési költségek érvényesítéséhez járul hozzá: 

 

- önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti díja:    1.637  Ft/m2/hó 
- asztalbérleti díj:  1.117  Ft/fm/hó 
- napi helypénz üzemeltetési költséggel:     208  Ft/fm/nap 
- mérleghasználat:     198  Ft/nap 
- WC használati díj:       40  Ft/alkalom 
- raktárhelyiségek bérleti díja:     477,70  Ft/m2/hó 
- a parkolóház emeletén átmenetileg kialakított 

árusítóhelyek területbérleti díja     553  Ft/m2/hó 

- a parkolóház emeletén átmenetileg kialakított 
 árusítóhelyek üzemeltetési költsége     425  Ft/m2/hó 

- üzemeltetési díj: összege az üzemeltető - a bérbeadó által elfogadott - kalkulációja 
alapján kerül megállapításra, de minimális összege 1.165 Ft/m2/hó 

 

A díjak az áfa összegét nem tartalmazzák.  

 

Az alkalmazandó minimális díjak mértékérő l évente a Közgyűlés dönt. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 Kaposvári Nagypiac Kft ügyvezetője 
Határidő:  2010. augusztus 31. 
 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár, Baross G. u. 5-13. szám alatti ingatlanon 
épülő Vásárcsarnokban lévő parkolókat fizetőparkolóként működteti, melyek üzemeltetésével 
a Kaposvári Nagypiac Kft-t bízza meg. A parkoló az év minden napján 24 órában 
fizetőparkolóként üzemel a fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó helyi önkormányzati 
rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott I. övezeti besorolásnak 
megfelelő, mindenkor hatályos várakozási díjtételek alkalmazásával. A fizetőparkolóban 
ingyenes parkolási kártya nem használható, bérlet nem váltható, egyéb kedvezmény, 
mentesség nem érvényesíthető. 
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Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 Kaposvári Nagypiac Kft ügyvezetője 
Határidő:  2010. augusztus 31. 
 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1214   Száma: 10.04.28/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás i 
Önkormányzati Társulásból kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Hencse és 

Nagyhajmás tagönkormányzatok Társulásból való kizárását, figyelembe véve a 
Társulási Megállapodás X/5. pontjának a) bekezdését azonnali hatállyal elfogadja. A 
Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly Polgármestert, és Dr. Kéki Zoltán címzetes 
főjegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KEOP-2009-2.3.0 
konstrukció 2. fordulójára benyújtott „Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs 
Program” című pályázatban szereplő Kaposvár, Nádasdi utcai, rekultiválandó lerakó 
utógondozását és ennek a fedezetét a megvalósulást követően a 20/2006. (IV.5.) 
KVVM rendelet 3. sz. mellékletének elő írásait figyelembe véve vállalja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
    Molnár György igazgató 
 Határidő:  rendelet elő írásainak megfelelő időpontban 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Társulás, egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. A 
Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, és Dr. Kéki Zoltán címzetes 
főjegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
    Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 

-----10. Előterjesztés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkájában történő 
részvételről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szita Károly polgármester bízott abban, hogy ennek a tanácsnak a munkája hatékonyabb 
lesz, mint az elmúlt 8 esztendőben a Kaposvárt érintő útfejlesztések.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1215   Száma: 10.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:06  
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 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: 
 
83/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vesz az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
munkájában és a Tanács működési költségeihez 2010. évben 250 ezer Ft hozzájárulást 
biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  azonnal (részvétel bejelentése) 
   2010. december 31. (hozzájárulás utalása) 
 
 
 
-----11. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1216   Száma: 10.04.28/11/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:06  
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 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: 
 
84/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az iparosított technológiával épített 
lakóépületek hőfogyasztásának szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Honvéd utca 13.  szám 
alatti, 4773/42 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 2 252 318 - Ft teljes felújítási költséghez,- ebbő l 
2 194 302 - Ft az elismerhető - amennyiben a Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 924 000 - Ft állami támogatást, úgy 277 200 -Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének céltartalékai között szereplő „Pályázati saját erő önkormányzati 
pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény végrehajtásának kiadásai” keret terhére a lakóközösség által vállalt  
1 051 118 -Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2010. június 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Nemzetőr sor 5. szám 

alatti, 4330/3 helyrajzi számú panel lakóépület hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújítását, korszerűsítését és a 2 235 658 - Ft teljes felújítási költséghez,- ebbő l 
2 235 658 - Ft az elismerhető - amennyiben a Önkormányzati Minisztérium a pályázatot 
kedvezően bírálja el és megítéli a 924 000 - Ft állami támogatást, úgy 277 200 -Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének céltartalékai között szereplő „Pályázati saját erő önkormányzati 
pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény végrehajtásának kiadásai” keret terhére a lakóközösség által vállalt  
1 034 458 -Ft pályázati önerő kiegészítő forrásaként.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2010. június 30. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a panel lakóépület hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatására a Kaposvár, Honvéd 
utca 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzletre eső 58 016 -Ft önerő  fedezetét az  
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének céltartalékai között szereplő „Pályázati saját 
erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásai” keret terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2010. június 30. 

 
 
 
-----12. Előterjesztés a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál tervezett napkollektorok 

elhelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a város a megújuló 
energiák felé elindult (biomassza gyár, a biogáz és a napenergia kihasználása).  
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1217   Száma: 10.04.28/12/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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85/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Középiskolai 
Kollégiumnál tervezett napkollektoros rendszerek telepítése kapcsán elvégzendő feladatokat 
és a napenergia hasznosításából eredő  megtakarításról szóló előterjesztést, és a következő 
határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a KEOP-2009-4.2.0/B jelű pályázaton 57,32%-os 

támogatás elnyerése esetén a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál megépíti a 
napkollektoros rendszert. 
A beruházás fedezetére bruttó 50.274 eFt önerőt biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. július 31. 
 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2009-4.2.0/B pályázati 
konstrukció keretében a napkollektoros rendszerek telepítését célzó 117.787 eFt összegű  
projekt megvalósításához 67.513 eFt támogatás elnyerése érdekében. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2010. május 7. 
 

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

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jelen határozat elfogadásával egyidejűleg 6/2010.(I.7.) 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  azonnal 
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-----13. Előterjesztés a távhőellátó rendszer bővítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy hol lesz a hálózatra való rákötés csatlakozási 
pontja a Kaposi Mór Oktató Kórház esetében?  
 
Bajzik Imre igazgató a válaszában elmondta, hogy a Németh István fasor felöl a 
kazánházban lesz a hálózatra való rákötés.  
 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1218   Száma: 10.04.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
86/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a távhőellátó rendszer bővítéséről 
szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy  
 
1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő  

és Szolgáltató Zrt. által benyújtandó KEOP-2009-5.4.0. kódszámú pályázathoz 2012. évi 
költségvetési rendeletében nettó 83,5 Millió Ft önrészt biztosít.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. június 30. 

 
2. A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által benyújtandó KEOP-

2009-5.4.0. kódszámú pályázathoz a Pályázó jogerős hatályos működési engedélyében 
megjelölt ellátási területen ármegállapító hatáskörrel rendelkező Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a Pályázót terhelő, a támogatás elnyerése 
esetén teljesítendő kötelezettségeket ismeri, azok teljesítését, a távhőszolgáltatás árának 
megállapítására – megváltoztatására irányuló eljárás során ellenőrzi, és ellenőrzésének 
eredményéről a Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2010. április 30. 
 

3. A Közgyűlés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által 
benyújtandó KEOP-2009-5.4.0. kódszámú pályázathoz szükséges alábbi  nyilatkozatot 
jóváhagyja és aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

 
„EGYÜTTES NYILATKOZAT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSRŐL 

 
Kaposvár MJV Önkormányzata, mint a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt-ben 76,5 % feletti tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos, továbbá mint a 
pályázó Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. jogerős, hatályos 
működési engedélyében megjelölt ellátási területen ármegállapító hatáskörrel rendelkező  
települési önkormányzat, visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy – a támogatás  
elnyerése esetén – határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 és  
legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a KSZ támogatásról szóló döntést meghozó 
Bizottsági Határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződést 
köt a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel.  
 
Kaposvár, 2010. április .... 
 
  Szita Károly     Komáromi Attila 
  polgármester     ügyvezető  igazgató” 
    
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2010. április 30. 

 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  

Szolgáltató Zrt. részére a városi távhőhálózat bővítésére a KEOP-2009-5.4.0 pályázati 
konstrukcióban benyújtandó pályázat önerejének igazolására legfeljebb 175 millió Ft  
összegű éven belüli kölcsönt nyújt. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. május 4. a kölcsönszerződés megkötésére 
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-----14. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a tájékoztatóban látható, hogy a város pályázati 
aktivitása meglehetősen jó, és rendkívül kedvező a megpályázott összegekből való tényleges  
elnyerés. Kitért az előterjesztésben szereplő egyik bekezdésre, ahol a város intézményeinek a 
pályázati aktivitásáról azt állapították meg, hogy egyes intézményeknél egyáltalán nincs, vagy 
alacsony a pályázati aktivitás. A pályázati figyelőrendszeren túli tájékoztatáson kívül 
javaslatot tett arra, hogy a Műszaki és Pályázati Igazgatóság és  a Városfejlesztési Kft. 
tájékoztassák az intézményeket, hogy a pályáztatásban milyen további segítséget tudnának 
nyújtani a sikeresebb pályáztatás érdekében.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés tükrözi azt, 
hogy az oktatási intézmények részére nem volt megfelelő pályázati kiírás. Kiürült a Megyei 
Közoktatási Közalapítvány pénzkerete, ahova a város összes intézménye pályázott. Kiemelte, 
hogy egy európai uniós pályázatuknál háromszor módosítottak pályázat beadási időpontot, 
ezért talán hamarosan várható eredmény. Ami azt tükrözi, hogy az intézmények pályáznának, 
fel vannak készülve pályáztatásra, de ha nincs megfelelő  pályázati kiírás, akkor nem tudnak 
mire pályázni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1219   Száma: 10.04.28/14/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 11.11 10.71 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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87/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2009. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 

 
-----15. Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy elégedett-e polgármester úr azzal az  
eredménnyel, hogy a megyén kívüli vállalkozások több mint 5 milliárd forint értékben, a 
kaposváriak és a Somogy megyei vállalkozások 700 millió forint értékben nyertek el 
közbeszerzést?  
 
Szita Károly polgármester kérte a Gazdasági Igazgatóságot illetve a Műszaki és Pályázati 
Igaz gatóságot, hogy tájékoztassák a tanácsnok urat a négyéves városfejlesztési program 
beszámolójáról,  ahol látható, hogy a több mint 10 milliárd forint értékű városi megrendelés  
esetében a szerződés 81 %-át kaposvári vállalkozókkal kötötték meg, aminek a pénzügyi 
értéke a 7,9 milliárd forint.   
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő idézett polgármester úr kampánybeszédéből. Egy gazdasági lap 
adatai alapján Kaposvár Önkormányzata által kiírt közel 11 milliárd értékű közbeszerzésének 
18 %-át nyerték helyi vállalkozások. Ehhez az arányhoz képest az előterjesztés adatai szerint 
jelentős a visszaesés, a banki szolgáltatásokat figyelmen kívül hagyva közel 7,3 milliárd forint  
eredményes közbeszerzés történt 2009-ben, ebből alig 380 millió forintnyi megrendelést  
nyertek el kaposvári vállalkozók. Polgármester úr azt is támogatta, hogy szükség van a hazai 
vállalkozások számára protekcionista előnyöket biztosító közbeszerzési törvényre, mint 
Franciaországban, ahol a pályázatok felét hazai vállalkozások nyerik. Viszont a különbség az, 
hogy ott vannak versenyképes hazai vállalkozások, Kaposváron csak elvétve. A kaposvári 
vállalkozók panaszkodnak a magas adókra és járulékokra, fővállalkozókra, az autópálya és a 
taszári reptér hiányára, a közbeszerzési törvényre, ahelyett, hogy együttműködnének az 
önkormányzat által felkínált lehetőség kihasználásával. Polgármester úr sajnos eddig még 
nem bírta rábírni a helyi vállalkozókat az összefogásra, mert nekik úgy tűnik, megfelel a 
kényelmes, szegényes alvállalkozói lét. Elmondta, hogy a polgármester úrnak nem szabad 
feladnia a harcot, mert az unió országaiban nem létezik és nálunk sem lesz olyan 
közbeszerzési törvény, ami a protekcionizmus révén teszi versenyképessé a vállalkozásokat. 
Kérte a polgármester urat, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne az erősebb, hanem 
a jobb győzzön az közbeszerzéseknél.  
 
Jurmann Béla tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő 
tételekből számolta ki a kérdésében felsorolt adatokat. Ahogyan Kováts képviselő is 
megerősítette az általa elmondottakat, hogy az arányokkal van a probléma.  
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Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a szerződéseket úgy kötik meg a 
fővállalkozóval, hogy a kaposvári alvállalkozók szerződését is bekérik, mert így 
engedményeztetik a támogatást. Ezért tudják, hogy a közel több mint 10 milliárd értékű  
megrendelés állományból 7,9 milliárd forint a kaposvári vállalkozóval köttetett.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1220   Száma: 10.04.28/15/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 92.31 85.72 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 7.69 7.14 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 
 

-----16. Előterjesztés a kaposkeresztúri 0128/2 és kaposújlaki 09 hrsz-ú vízmű terület 
térítésmentes átvételéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1221   Száma: 10.04.28/16/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:19  
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: 
 
89/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposkeresztúr 0128/2 és a 
Kaposújlak 09 hrsz-ú kivett vízmű területek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását 
kéri a tulajdonos Magyar Államtól és a kezelő Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től. 
A szerződéssel járó költségeket az önkormányzat vállalja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kérelem benyújtására, illetve a megállapodás 
aláírására. 
Az átvételt követően az önkormányzat az ingatlanokat a törzsvagyonába helyezi. 
     
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

-----17. Előterjesztés a Vásártéri út – 9069/4. hrsz-ú ingatlan – keleti telekhatárának 
rendezése a volt Mercedes Szalon telekhatára mentén 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1222   Száma: 10.04.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:20  
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: 
 
90/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Vásártéri út – 9069/4. hrsz-ú 
ingatlan – keleti telekhatárának rendezése c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonába vesz, s 
egyben törzsvagyonába helyez a 9072/10. hrsz-ú ingatlanból 125 m2 nagyságú 
területet, mely beolvad a 9069/4. hrsz-ú Vásártéri út területébe. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási és telekalakítási szerződés 
megkötésére. 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Autocenter 
Rt. részére a 374/2001.(XII.20.) sz. önkormányzati határozattal biztosított jogot  
átvegye a Penthe Autóház Kft., mely alapján  

• Önkormányzat a telephely járdán történő megközelítését folyamatosan 
biztosítja a jelenlegi használatnak megfelelően. 

• Önkormányzat vállalja, hogy az autószalon épülete előtti közhasználatú 
parkolókat az ügyfelek és az autószalon dolgozói folyamatosan, 
térítésmentesen igénybe vehessék. 

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2010. április 30. 
 
 
 
-----18. Előterjesztő a Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő 9659 hrsz-ú út értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

#: 1223   Száma: 10.04.28/18/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:20  
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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
91/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kőrösi Csoma 
Sándor utcában lévő 9659 hrsz-ú, 496 m2 területű út ingatlant pályázat útján értékesíti 
1.600,.- Ft/m2 minimum vételáron. A vételárat ÁFA nem terheli. 
 
A szükséges telekalakítási dokumentációt vevőknek kell saját költségükön elkészíttetniük. 
Vevők kötelezettsége az adásvételi szerződés saját költségen történő elkészíttetése, valamint a 
tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási átvezettetése. A vevőknek meg kell fizetni az 
önkormányzat részére a 4.000.- Ft+ÁFA értékbecslési díjat. 
 
A 9659 hrsz-ú út ingatlant a Közgyűlés törzsvagyonából kiveszi.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2010. május 30. (pályázat kiírása) 
 
 
-----19. Előterjesztés a Borostyán Alapítvánnyal a családok átmeneti ellátása érdekében 

kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

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

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

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

#: 1224   Száma: 10.04.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
92/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Borostyánvirág 
Alapítvány a 2009. évi 374.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról a Jutai 
u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításához kapcsolódó pályázat kapcsán 
felmerült közbeszerzési hirdetményi díjak kifizetésének pénzügyi bizonylataival számoljon el.  
Hozzájárul továbbá a feladatellátási szerződés módosításához a csatolt 2. mellékletben 
foglaltak szerint, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:  2010. április 30. 
 
 

-----20. Előterjesztés a 2. számú gyermek háziorvosi körzet (Pécsi u. 32.) ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1225   Száma: 10.04.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:21  
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: 
 
93/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság 1 fő határozatlan időre szóló közalkalmazotti létszám bővítéséhez, a 2. számú 
gyermek háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátására, hozzájárul. A foglalkoztatás 
költsége az intézmény költségvetésében az egészségügyi alapfeladatok kiegészítő 
támogatására biztosított keretösszegben rendelkezésre áll.  
 

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

Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2010. május 1.  

 
 
 

-----21. Előterjesztés a Rauma Finn várossal kötendő testvérvárosi szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1226   Száma: 10.04.28/21/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:21  
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: 
 
94/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Rauma finn várossal 
testvérvárosi szerződést köt és felhatalmazza Szita Károly polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező testvérvárosi szerződés ünnepélyes keretek között történő aláírására.  

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:          értelem szerint 
 
 
 

-----22. Előterjesztés a közművelődési és művészeti intézményeink szervezeti és 
funkcionális racionalizálásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Bizottságok által javasolt módosítást nem 
támogatja. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1227   Száma: 10.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:22  
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 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
95/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

I. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közművelődési és művészeti intézményeink 
szervezeti és funkcionális racionalizálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és  úgy 
határozott, hogy az Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt, valamint a Művészetek Kincsesháza költségvetési 
szervezetet átalakítja oly módon, hogy a Művészetek Kincsesháza beolvad az Együd 
Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. A 
Művészetek Kincsesháza a beolvadással megszűnik, jogutódja pedig az Együd Árpád 
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

      Molnár György igazgató 
 Határidő:  2010. december 31. 
 

II.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Anker Klub épületének 
közművelődési és művészeti színtérként történő működtetésével az Együd Árpád 
Kulturális Központ Kaposvár, Csokonai utca 1. szám alatti épületének átadásakor, de 
legkésőbb 2011. december 31-ig felhagy. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

      Molnár György igazgató 
 Határidő:  2010. december 31. 
 

III. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a Művészetek 
Kincsesháza megszüntető okiratát elfogadja. 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Művészetek Kincsesháza 
  Székhelye és címe: Kaposvár, Fő u. 12. 

  Irányító szerv neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése,  

       7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
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2.) Megszüntető szerv neve, székhelye: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
 
3.) Megszüntető határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése    /2010.(IV.29.) 

önkormányzati határozat 2. pontja.  
 
4.) Az átalakítás módja: beolvadás 
 
5.) A megszüntetés oka: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV.törvény 12.§ (1) bekezdés d.) pontja alapján (a közfeladat más módon, vagy  
más szervezetben hatékonyabban teljesíthető). 

 
6.) A megszüntetett intézmény jogutódja: az Együd Árpád Kulturális Központ 
  7400 Kaposvár, Csokonai köz 1. 
 

7.) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: a megszűntetett 
 Művészetek Kincsesháza közfeladatait az Együd Árpád Kulturális Központ látja el. 
 

8.) A jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:  
A Művészetek Kincsesházában dolgozó munkavállalók további foglalkoztatásáról a 
jogutód gondoskodik. 

 A megszüntetett költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a 
 megszüntetett szerv jogutódja az Együd Árpád Kulturális Központ. 
 

9.) Tartozásokról rendelkezés: A Kt. 13.§ (3.) bekezdése alapján: a lejárt tartozások és 
kötelezettségek, a nem lejárt tartozások kiegyenlítéséről a jogutód szerv gondoskodik.  

 
10.) A megszüntetés időpontja: 2010.december 31. 
 
11.) Hatálybalépés ideje: 2010.december 31. 
 
Kaposvár, 2010. április 29. 
 
 

dr. Kéki Zoltán       Szita Károly 
címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
 Határidő:  2010. június 30. 

 

IV.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  az Együd Árpád Általános 
Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát, a 
következőképpen módosítja: 
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1.) Az alapító okirat 1. pontja „A költségvetési szerv elnevezése: Együd Árpád Általános  
Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” a következőképpen 
módosul: 

 „A költségvetési szerv elnevezése: Együd Árpád Kulturális Központ”  
 
2.) Az alapító okirat 3. pontja „Típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ”a 

„közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely”szövegrésszel egészül ki. 
 

3.) Az alapító okirat 4. pontja „A költségvetési szerv telephelyei: 
 

• Kaposszentjakabi Művelődési Ház 
(Pécsi u. 126. hrsz:3130/1) 

 
• Toponári Művelődési Ház 

(Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018) 
 

• Töröcskei Közösségi Ház 
     (Harang u. 1. hrsz: 16270) 
     

• Répáspusztai Közösségi Ház 
(Répáspuszta 24. Hrsz: 13939) 

     
• Anker Klub  

     (Fő u. 12. hrsz: 15/a/11.) 
 

• Kaposfüredi Művelődési Ház 
     (Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266) 
 

• Gárdonyi Géza Általános Iskola 
     Madár u. 16.” 
 

a következőképpen változik:” A költségvetési szerv telephelyei: 
 

• Kaposszentjakabi Művelődési Ház 
(Pécsi u. 126. hrsz:3130/1) 
 

• Toponári Művelődési Ház 
(Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018) 

 

• Töröcskei Közösségi Ház 
(Harang u. 1. hrsz: 16270) 

     

• Répáspusztai Közösségi Ház 
(Répáspuszta 24. Hrsz: 13939) 

     

• Kaposfüredi Művelődési Ház 
     (Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266) 
 

• Gárdonyi Géza Tagiskola 
(Kaposvár, Madár u. 16.) 

 

• Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert 
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(Kaposvár, Várdomb 17099hrsz.) 
 

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

 

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

 

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

 

• Szivárvány Rendezvényház 
(Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5. 82/5 hrsz.)” 
 

4.) Az alapító okirat 5. pontja „A költségvetési szerv egységei:  

     - Művelődési Központ 

     - Alapfokú Művészeti Iskola” 

  kiegészül a „Közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely” szövegrésszel. 

5.) Az alapító okirat 6. pontja “A költségvetési szerv közfeladata: az 1990. évi LXV. 

törvény a helyi önkormányzatokról 8.§ (1) bekezdése szerint: 

- közművelődési tevékenység támogatása 

- közösségi tér biztosítása  

az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (3) e) pontja alapján: 
- alapfokú művészeti oktatás” 

kiegészül a „1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről II. Fejezet 6. § alapján: 

a település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása,  a különböző kultúrák 
közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése,  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítása” szövegrésszel. 

 
6.) Az alapító okirat 7. pontja „Alaptevékenysége: TEÁOR száma: 

9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
8520 Alapfokú oktatás 

8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
Alapvető szakág: 

 

932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

 

 Szakfeladatok: 
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a) 92181-5 művelődési központok, házak tevékenység   
 

- közösségi művelődés rendszeres művelődési formák, amatőr művészeti közösségek, 
együttesek, klubok működtetése, fenntartása; a kiemelkedő amatőr művészeti 
csoportok részére helyszín biztosítása;  

- kultúraközvetítés: ezen belül színházi, zene- és táncművészeti rendezvények, 
nemzetközi programok, kiállítások, fesztiválok szervezése, ismeretterjesztés, 
felnőttoktatás; állami és városi ünnepek szervezése 

- egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertető kiadványok 
megjelentetése, könyvkiadás, szórakoztató programok minden korosztály számára, 
vetélkedők és báli rendezvények, könnyűműfajú művelődési alkalmak szervezése, a 
szabadidő kulturált eltöltésének segítése; 

- a civil szervezetek segítése, befogadása;  
- hátrányos helyzetű családok művelődési hátrányainak mérséklése, javítása; 
- a testkultúra, a mozgásművészet fejlesztésére és az egészséges életmód kialakítása 

érdekében sportjellegű tanfolyamok, programok, egészséges életmód napok, stb. 
szervezése; 

- a peremkerületekben élő lakosság kulturális igényeinek kielégítése, a helyi 
társadalom közösségeinek gondozása; 

- a nemzetiségi kultúra és hagyományok megismertetése, a cigányság közösségeinek 
segítése; 

- helytörténeti programok szervezése.  
 

b) 80131-3 alapfokú művészetoktatás  
  
- a művészi képességek kifejlesztését szolgáló, az alapfokú oktatást 

kiegészítő, iskolarendszerű képzés néptánc, grafika és színművészet 
tanszakokon. Évfolyamainak száma tanszakonként 12, előképző, alapfokú 
és továbbképző évfolyamok. (Alapfokú Művészeti Iskola) 
Székhelyen ellátandó feladatok: 

 alapfokú művészetoktatás: 
- táncművészeti ágon 
- képző– és iparművészeti ágon 
- szín- és bábművészeti ágon 

Az Alapfokú Művészeti Iskola felvehető maximális létszáma: 350 fő 
c) 80401 – 7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
d) 80402 - 8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 e) 75192 - 2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 

helyébe a „Alaptevékenysége:       TEÁOR száma: 
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 
8520 Alapfokú oktatás 
8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
9102 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelem 

Alapvető szakág: 
 

932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 910200  Múzeumi szakág 
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 Szakfeladatok: 
 

 9105  Közművelődési tevékenységek 
 

- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
- 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

 

8520  Alapfokú oktatás 
 

85203 Alapfokú művészetoktatás  

- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, sín- és bábművészeti ágban 

 

8559  Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
 

85593 Egyéb felnőttoktatás 
- 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
- 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
- 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
- 855935 Szakmai továbbképzések  
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

 

91020 Múzeumi tevékenység 

- 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
- 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 
- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
- 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
- 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
- 561000 Éttermi , mozgó vendéglátás 

 

8419  Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 
 

 - 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

  - művészetoktatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása”szöveg 
 kerül. 

 

7.) Az alapító okirat 8. pontja „A fenti alaptevékenységeken kívül ellátja: 
 - az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése 
 - helyiségek üzleti célú bérbeadása 
 - termékbemutatók és vásárok szervezése 

 - megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti 
ünnepeket is 

 - művészetoktatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása” 
 kiegészül „Kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök 

bérbeadása” szövegrésszel. 
 

8.) Az alapító okiratban a 9. pont a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat számok”helyébe 
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a „Működési köre: közművelődési, közgyűjteményi, alapfokú művészetoktatási és 
felnőttoktatási szolgáltatást nyújt a Kaposvári, Kadarkúti és Csurgói Kistérséghez 
tartozó települések közigazgatási területén, de szolgáltatást biztosít az ország 
területéről, és a határon túlról érkezettek számára is.” pont kerül. 

 
9.) Az alapító okirat 10. pontja a „Működési köre:  elsősorban Kaposvár város közigazgatási 

területe, de szolgáltatást nyújt az ország területéről, és a határon túlról érkezettek  
számára is” helyébe az „ Irányító szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” pont kerül. 
 

10.) Az alapító okirat 11. pontja a „Irányító szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” helyébe az „Alapító szerv neve: 

     Kaposvár Városi Tanács 
    Az alapító jogutódja és fenntartója:  
    Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

     Kaposvár, Kossuth tér 1.” pont kerül. 
 
11.) Az alapító okirat 12. pontja a „Alapító szerv neve:  
      Kaposvár Városi Tanács 

    Az alapító jogutódja és fenntartója:  
    Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

     Kaposvár, Kossuth tér 1. „  
helyébe a „Típus szerinti besorolás:  A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 
költségvetési szerv 

 A közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 
Feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó” 
pont kerül 

 
12.) Az alapító okirat 13. pontja a „Típus szerinti besorolás:  
 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 A közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 

Feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó” helyébe 
„ A költségvetési szerv jogállása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv.” pont kerül. 

 
13.) Az alapító okirat 14. pontja „A költségvetési szerv jogállása: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely ellátja a Művészetek  
Kincsesháza gazdálkodási feladatait is.” pont helyébe a „Az intézmény vezetőjének 
kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
nyilvános pályázat útján, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki.” pont 
kerül. 

 
14.) Az alapító okirat15. pontja „Az intézmény vezetőjének kinevezése: 

Az intézmény vezető jét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat 
útján, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki.” pontja helyébe a „A 
foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:  
Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak 
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján áll fenn.” pont kerül. 

 
15.) Az alapító okirat 16. pontja „A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok 

megjelölése:” helyére a „Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak 
felső határa szerv kiadásaiban: kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.” pont kerül. 
 

16.) Az alapító okirat 17. pontja „Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak 
felső határa szerv kiadásaiban: kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.”  
helyére a „A feladatellátást szolgáló vagyon:Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzatának tulajdonában álló, Kaposszentjakabi Művelődési Ház (Pécsi u. 
126. hrsz:3130/1), Toponári Művelődési Ház (Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018), 
Töröcskei Közösségi Ház (Harang u. 1. hrsz: 16270), Répáspusztai Közösségi Ház 
(Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Kaposfüredi Művelődési Ház (Kaposfüredi u. 172. 
hrsz: 15266), Gárdonyi Géza Tagiskola (Madár u. 16.), Együd Árpád Kulturális 
Központ (Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1) Szentjakabi Bencés Apátsági 
Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház (Kaposvár, Zárda 
u.9. hrsz: 230/A/1); Vaszary Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11); Takáts 
Gyula Emlékház (Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén Gyula u.9. hrsz: 949) Szivárvány 
Rendezvényház (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 1. hrsz: 82/5) ingatlanok, valamint 
az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” pont kerül. 

 
17.) Az alapító okirat 18. pontja „A feladatellátást szolgáló vagyon: Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kaposszentjakabi Művelődési Ház  
(Pécsi u. 126. hrsz:3130/1), Toponári Művelődési Ház (Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 
13018), Töröcskei Közösségi Ház (Harang u. 1. hrsz: 16270), Répáspusztai Közösségi 
Ház (Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Anker Klub (Fő u. 12. hrsz: 15/a/11.), Kaposfüredi 
Művelődési Ház (Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266), Gárdonyi Géza Általános Iskola 
(Madár u. 16.), Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1) ingatlanok, 
valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” pont helyére a 
„A vagyon feletti rendelkezés:  

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni” pont kerül. 

 

18.) Az alapító okirat 19. pontja „A vagyon feletti rendelkezés:  
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.” a 18. pontba kerül 
át. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2010. december 31. 
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V.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  az Együd Árpád Általános 
Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 

alapján Kaposvár Város Önkormányzata az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 

okiratát a következők szerint határozza meg: 

1.) A költségvetési szerv elnevezése:  Együd Árpád Kulturális Központ 
 

2.) A költségvetési szerv székhelye:  7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. (hrsz: 351/1) 
 

3.) Típusa:     többcélú intézmény,  
      általános művelődési központ 
       közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely 

4.) A költségvetési szerv telephelyei: 
 

• Kaposszentjakabi Művelődési Ház 
(Pécsi u. 126. hrsz: 3130/1) 

 

• Toponári Művelődési Ház 
(Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018) 
 

• Töröcskei Közösségi Ház 
      (Harang u. 1. hrsz: 16270) 
     

• Répáspusztai Közösségi Ház 
(Répáspuszta 24. hrsz: 13939) 

     

• Kaposfüredi Művelődési Ház 
      (Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266) 
 

• Gárdonyi Géza Tagiskola 
(Kaposvár, Madár u. 16.) 

 

• Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert 
(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099) 
 

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

• Vaszary Képtár 
(Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11) 

 

• Takáts Gyula Emlékház 
(Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén Gyula u.9. 
hrsz: 949) 
 

• Szivárvány Rendezvényház 
(Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. hrsz: 5. 82/5) 
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5.) A költségvetési szerv egységei: Művelődési Központ 

Alapfokú Művészeti Iskola 

       Közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely 

6.) A költségvetési szerv közfeladata: az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormány- 

zatokról 8.§ (1) bekezdése szerint: 

- közművelődési tevékenység támogatása 

- közösségi tér biztosítása  

az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. 

§ (3) e) pontja alapján: 

- alapfokú művészeti oktatás  

1997. évi CXL. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről II. Fejezet 6. § alapján 

a település környezeti, szellemi, művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások 

gondozása, gazdagítása,  a különböző kultúrák 

közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése,  a szabadidő kulturális  

célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb 

művelődést segítő lehetőségek biztosítása  

7.) Alaptevékenysége:       TEÁOR száma: 
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység 

8520 Alapfokú oktatás 

8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 

9102 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség 

védelem 

Alapvető szakág: 
 

932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

  910200  Múzeumi szakág 

 Szakfeladatok: 
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 9105  Közművelődési tevékenységek 
 

- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
- 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 

8520  Alapfokú oktatás 
 

85203 Alapfokú művészetoktatás  

- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, sín- és bábművészeti ágban 

 

8559  Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
85593 Egyéb felnőttoktatás 

- 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
- 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
- 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
- 855935 Szakmai továbbképzések  
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

 

91020 Múzeumi tevékenység 

- 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
- 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
- 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
- 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
- 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

 

8419  Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 
 

 - 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

  - művészetoktatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása 
 

8.) A fenti alaptevékenységeken kívül ellátja: 
 

 - az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése 
 - helyiségek üzleti célú bérbeadása 
 - termékbemutatók és vásárok szervezése 

 - megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti 
ünnepeket is 

 - művészetoktatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása 
- kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása. 

 

9.) Működési köre: közművelődési, közgyűjteményi, alapfokú művészetoktatási és 
felnőttoktatási szolgáltatást nyújt a Kaposvári, Kadarkúti és Csurgói Kistérséghez tartozó 
települések közigaz gatási területén, de szolgáltatást biztosít az ország területéről, és a határon 
túlról érkezettek számára is. 
 

10.) Irányító szerve:  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
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11.) Alapító szerv neve: 
 Kaposvár Városi Tanács 

Az alapító jogutódja és fenntartója:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
 
12.) Típus szerinti besorolás:  
 

 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 A közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 
  Feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó 
13.) A költségvetési szerv jogállása: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

14.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános  

pályázat útján, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki. 

15.) A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:  

 Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 

1992. évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

alapján áll fenn.  

16.) Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa szerv 

kiadásaiban: kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

17.) A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kaposszentjakabi 

Művelődési Ház (Pécsi u. 126. hrsz:3130/1), Toponári Művelődési Ház (Mikes Kelemen u. 

45. hrsz: 13018), Töröcskei Közösségi Ház (Harang u. 1. hrsz: 16270), Répáspusztai 

Közösségi Ház (Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Kaposfüredi Művelődési Ház (Kaposfüredi u. 

172. hrsz: 15266), Gárdonyi Géza Tagiskola (Madár u. 16.), Együd Árpád Kulturális Központ 

(Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1), Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, 

Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház (Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1); Vaszary 

Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11); Takáts Gyula Emlékház (Kaposvár, dr. Kovács  

Sebestyén Gyula u.9. hrsz: 949) Szivárvány Rendezvényház (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 

1. hrsz: 82/5) ingatlanok, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

18.) A vagyon feletti rendelkezés:  
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A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kaposvár Megyei Jogú Város  

Közgyűlésének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni 

Kaposvár, 2010. április 29. 
 

dr. Kéki Zoltán  Szita Károly 
címzetes főjegyző  polgármester 

 

Záradékok: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 91/2004. (IV.22.) sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyta.  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 312/2006. (X.17.) sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyta.  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 13/2008. (II.28.). sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyta.  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okirata módosítását a 169/2008. (VII. 05.).  sz.  
önkormányzati határozatával jóváhagyta.  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola alapító okirat módosítását a 71/2009. (IV. 23.) sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyta.  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Művelődési Központ és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását a 143/2009. (VI. 11.) sz. 
önkormányzati határozatával jóváhagyta.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okirat 
módosítását a   /2010. (IV. 21) számú. önkormányzati határozatával jóváhagyta.  
 

Kaposvár, 2010. április 29. 
 
 
 

dr. Kéki Zoltán  Szita Károly 
címzetes főjegyző     polgármester 

 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
 Határidő:  2010. június 30. 
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VI.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
a) A Szivárvány Rendezvényház 2010 nyarán várható átadása után 4 fő foglalkoztatását 

engedélyezi, melynek költsége 6 701 e Ft/év. Amennyiben a Rendezvényházat a 
Színház épületének felújítása alatt a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. használja 
akkor 1 fő foglalkoztatását biztosítja, melyek költsége 2 063 e Ft/év.  

b) A szervezeti és funkcionális átalakulás eredményeként bekövetkező feladatkör 
bővülésből, az Együd Árpád Kulturális Központ alapterületének növekedéséből adódó 
feladatok ellátására 5 fő foglalkoztatását engedélyezi.  
A létszámnövekedés költsége 8 929 e Ft/év. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. június 30. 
 

VII.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a címzetes főjegyzőt az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló 26/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításának - jelen döntéseknek megfelelő - előkészítésére. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2010. december 31. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1228   Száma: 10.04.28/23/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság módosító 
javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 30.77 28.57 
Nem 11 42.31 39.29 
Tartózkodik 7 26.92 25.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 



2010.05.12. 13:53:00        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-04-28.doc        57. oldal, összesen: 92 

 

-----23. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
feladatbővítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1229   Száma: 10.04.28/23/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
96/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010/2011-es tanévtől 
engedélyezi a Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a gitár 
szak beindítását, mely létszám és óraszámtöbblettel nem jár. 

 
 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010/2011-es tanévtől 

engedélyezi a Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisfaludy 
Tagiskolai telephelyén a zongoraoktatás bevezetését, mely létszám és óraszámtöbblettel nem 
jár. 

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

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú   

Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2010.09.01-i hatállyal a következőképpen 
módosítja: 
 

Az alapító okirat 2/a.) “Telephelyek: Kisfaludy Utcai  Tagiskola” pontja a „zongora” 
szóval egészül ki, 

     a felvehető maximális létszám: 60 főről, 75 főre módosul, 
 
valamint,  az alapító okirat 3/ f.) “Tanszakok a tanított hangszerekkel” pontja a „gitár” 
szóval egészül ki. 
 

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

 
 

-----24. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság javaslatát, miszerint a Duráczky József Fejlesztő és 
Módszertani Központ és a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola kerüljön 
feltüntetésre, támogatja.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Lóránd képviselő hozzászólásában az előterjesztésről elmondta, hogy szemmel 
látható, hogy a kaposvári oktatás az elkövetkezendő két évben hogyan fog „felrobbanni”. A 
kaposvári oktatási rendszer ki van téve demográfiai, filozófiai, szemléletbeli különbségnek.  
Elmondta, hogy az önkormányzat mesterségesen igyekszik fenntartani a jelenlegi oktatási 
hálózatot a Kisfaludy utcai iskola esetében, bármennyire nem tetszik a szülőknek és nem jár 
jó eredménnyel. Az elkövetkezendő két évben kiderül az is, hogy a kormányváltás előtti 
ígéret szerint minden településen általános iskolát fognak az alsó tagozat számára működtetni,  
viszont ez Kaposvár esetében a tanulók 15 %-át jelenti, ennek a kiválásával az oktatási 
rendszer összeomlik. Felsorolt még több fontos témát, aminek a megtárgyalását fontosnak 
vélte, de a rendelkezésre álló idő miatt nem lehetséges a kifejtése.  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy az előterjesztés a közoktatás összes törvényi alapjára 
épül, visszatükrözi az önkormányzat által meghozott rendeleteket, határozatokat, felvázolja a 
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ma látható két évre előre látható lehetséges változtatásokat, változásokat, lerögzíti a jövőbeni 
terveket, ami a határozati javaslatokban visszatükröződik. Az osztályok létszáma, száma, 
struktúrája maximális értéket jelent, amelyet csak akkor lehet átlépni, ha az önkormányzat ezt 
előzetesen engedélyezi. A határozat alacsonyabb szintű értelmezése attól függ, hogy hogyan 
áll a tanulólétszám, a bejárók létszáma, illetve a szakmai struktúrán belül a gazdaság igényei, 
a regionális szervezetek milyen igényeket hoznak. Azt gondolta, hogy az előterjesztők nem 
tehettek le ennél többet, kiemelve, hogy az új Kormány megfogalmazott céljai, amelyek ha 
törvénybe foglaltatnak, akkor két év múlva vissza kell térni az előterjesztésre. Hangsúlyozta, 
hogy az országos adatokhoz képest Kaposváron az összes adat jobb, az átlag, a létszám, egy 
pedagógusra eső gyereklétszám a költségek tekintetében is.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, hogy az oktatási rendszer, a pedagógusokkal és a 
benne lévő tanulókkal, szülőkkel együtt nyugalmat kér, mert a hetente, havonta jövő  
törvénymódosítási láz az oktatási rendszernek nem tesz jót, csak a nyugalom mellett lehet 
eredményesen dolgozni.  Mivel a társadalmi alrendszerek közül az oktatási rendszer a 
legnagyobb, és viszonylag lassan mozduló, ezért megfelelő körültekintést igénylő terület. 
 
Szita Károly polgármester kiemelte, hogy Kaposváron minden egyes iskolának beiskolázási 
gondjai vannak. Elmondta, hogy a Kaposvár a normatíva támogatás szempontjából minden 
iskolát és óvodát magáénak tart, függetlenül attól, hogy fenntartója-e az intézménynek vagy 
sem. Egyetértett Paksi Lajos képviselő határozati javaslat értelmezésével.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1230   Száma: 10.04.28/24/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:54  
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: 
 
97/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár város 
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést azzal a módosítással, hogy a terv 2.4 pontjában a 
Duráczky József Fejlesztő és Módszertani Központ, a 2.8 pontjában a FMVM-
DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola kerüljön feltüntetésre. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Oktatási intézmények igazgatói 
 Határidő:  2010. május 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az iskolai összes 
osztályszám és a belépő osztályok száma a 2014/2015-ös tanévig a középtávú 
beiskolázási tervnek megfelelően alakul, attól eltérni csak Közgyűlési határozat 
alapján lehet. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Iskolák igazgatói 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1231   Száma: 10.04.28/24/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság módosításának 
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: 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kapos Televízió 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte a napirendhez meghívott vendéget, Katona József 
ügyvezető igazgatót.  
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-----Kérdések----- 
 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy rendelkezik-e a Hivatal a Kapos TV 2009. évi 
beszámolója és a 2010. évi üzleti terve esetében az ügyvezető által aláírt okmányokkal?  
 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy mekkora a kaposvári háztartásoknál a Kapos 
TV vételi aránya, illetve vidéken ahol Digi TV, vagy a tányéros műhold miatt nem lehet a 
Kapos TV-t fogni?  
 
Katona József ügyvezető igazgató a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a műholdas  
Digi TV illetve a UPC helyi televíziókat nem sugároznak, mert nem lehet szétválasztani, hogy 
egyes területekre sugározzák, máshova pedig nem. A városon belüli műholdas vételi 
lehetőség igen csekély, ezeket nagy számban a falvakban használják. A Kapos TV digitális  
csomagban körülbelül 5400-5500 háztartásban fogható. Az elmúlt két évben lényegesen 
megnőtt a lefedettségük, Berzencétől Siófokig 24 órában fogható a Kapos TV. Jelenleg egy 
nagybajomi rendszer bekötése zajlik, ami 4 települést érint. Összesen 96 településen 54 ezer 
háztartást jelent az egész lefedettség. A következő feladatuk a digitális átállásra való 
felkészülés, ami a kormányzati váltás miatt pillanatnyilag megakadt, de bízott benne, hogy 
hamarosan folytatni tudják.  Elmondta, hogy a dokumentumokból aláírt példányt nyújtottak 
be a Közgyűlés elé.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1232   Száma: 10.04.28/25/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 09:59  
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: 
 
98/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Televízió 2009. évi 
beszámolójának és 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők 
díjazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
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1. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2009. évi 
mérlegét 41.924 eFt egyező mérleg főösszeggel, 19.327 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 
a beszámoló kiegészítő mellékletét a könyvvizsgáló hitelesítő záradékával és a 
közhasznúsági jelentést elfogadja. A Közgyűlés a társaság 2009. évi mérleg szerinti 
19.327 eFt nyereségét eredménytartalékba helyezi.  
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
      Határidő:            azonnal 

 

2. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi 
üzleti tervét elfogadja. 

 

      Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
               Katona József ügyvezető igazgató 
      Határidő:            azonnal 

 

3. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető 
igazgatójának személyi alapbérét 2010. január 01-i visszamenőleges hatállyal 450.000 Ft-
ban állapítja meg. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2010. május 15. 

 

4.  A Közgyűlés 2010. január 01-től a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft könyvvizsgálójának megbízási díját havi 82.350 Ft + ÁFA összegben 
határozza meg. 

 

 Felelős:             Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
 Határidő:            2010. május 15. 

 
 

-----26. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

#: 1233   Száma: 10.04.28/26/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a 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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
99/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Ispánki József emléktáblájának a 

Bartók Béla utca 5. sz. alatti ingatlan falára való kihelyezéséhez, melynek költségei 50%-
50% arányban az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  Műszaki Bizottság keretéből kerülnek 
finanszírozásra. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2010. november 3.  

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi Gróf Apponyi Albert 
emléktáblájának a Gr. Apponyi Albert u. 22. sz. alatti ingatlan falára történő kihelyezését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2010. december 31. 

 
3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi Karátsonyi Mihály emléktáblájának 

a Nyár utca 13. sz. alatti ingatlan falára történő kihelyezését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2010. december 31. 
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-----27. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének 
esetleges megvásárlásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy nem támogatja a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító javaslatát.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő megkérdezte, hogy milyen szervezet a Somogy Megyei Kegyeleti 
Egyesület, kik alkotják, kik alapították? Mennyi az értéke a Kegyeleti Egyesület 24,2 %-
ának? Miért került arra sor, hogy a névérték kétszeresében állapítsák meg az értékét? Miért 
került arra sor azelőtt, hogy az eladó részéről felmerült volna valamiféle eladói szándék, vevő i 
ajánlatot tesznek? Mi az oka, hogy hirtelen felmerült a vásárlási szándék? Bejelentkezett-e 
valamelyik jelzálog jogosult arra, hogy az üzletrészt megvásárolja? Mikor fog az üzlet 
létrejönni? Miért kap ilyen kevés információt a Közgyűlés akkor, amikor 16 millió forint  
elköltéséről van szó?  
 
Kováts Imre képviselő az előterjesztésből arra következtet, hogy Puskás Béla el akarja adni a 
Kegyeleti Egyesület tulajdonrészét, aminek ő is tagja. Megalapozott-e ez az következtetése? 
Megkérdezték-e az előterjesztés készítői a Kegyeleti Egyesülettől, hogy valóban el akarják-e 
adni a tulajdonrészüket? Mennyi a kaposvári tulajdonrész a Temetkezési Kft-ben? Jelezte-e 
más tulajdonos, akire érvényes az elővásárlási jog, hogy meg akarja vásárolni a tulajdonrészt? 
Miért nem a teljes tulajdonrészt akarják megvenni, mert tudomása szerint 26,3 % a teljes  
Egyesületi rész? Mi az önkormányzat tényleges gyakorlati haszna vásárlás esetén?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy most arról kell dönteniük, ha felmerül az eladás  
lehetősége, az önkormányzat, mint tulajdonos éljen-e az elővásárlási jogával. Az előterjesztés 
lényege az, hogy akarja-e a kisebbségi tulajdonos, Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata, hogy a Somogy Megyei Temetkezési Kft-ben többségi tulajdonos legyen. 
Elmondta, hogy a többi tulajdonostársnak is ugyanúgy elővásárlási joga lesz, mint ami nekik 
van, amennyiben többen akarnak élni a lehetőséggel, akkor licitre kerül sor. A tulajdonrész 
megvásárlásával az önkormányzat 52 %-os többségi tulajdonosa lenne egy közszolgáltatási 
cégnek, amit támogatott.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő az előterjesztés problémájaként azt tartotta, hogy egyre több olyan 
szegmens van az önkormányzat és a helyi köz életében, amire a képviselő-testület és a 
bizottságok nem látnak rá, mint a Csiky Gergely Kft-re, vagyis kevés információt közölnek a 
képviselőkkel.  Ebben az esetben is lehet információáramlás, amiről a képviselőket nem 
tájékoztatják, és hiányoznak a gazdasági adatok is az előterjesztésből.  
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Kováts Imre képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés felvetésének 
ellentmond az, hogy az Egyesület társasági szerződésében olyan, gazdasági társaságnál 
szigorúbb szavazati arányokat fogalmaztak meg, amivel a jelenlegei ügyvezetőt hosszabb 
távra „bebetonozták”. Véleménye szerint az önkormányzatnak nem hozna bevételt a 
tulajdonrész.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy Kováts képviselő volt főnöke a 
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő köztulajdont adott oda egy 
magánszemélynek. Az előterjesztéssel azt akarja elérni, hogy a Somogy Megyei Temetkezési 
Kft közösségi többségi tulajdonban legyen, kizárva a magántulajdont. Az álláspontja az, hogy 
a város érdekeit szolgáló, stratégiai fontosságú szolgáltató cégek a város lakóinak közösségi 
tulajdonában maradjanak, amennyiben erre lehetőség van, szerezzék meg a többségi tulajdont.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1234   Száma: 10.04.28/27/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:16  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
100/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megyei Temetkezési 
Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges megvásárlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy amennyiben a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület üzletrészének értékesítésére sor 
kerül, úgy a 8.810 eFt üzletrésznek maximum a névérték kétszeresén történő megvásárlására a 
költségvetési hiány terhére felhatalmazza a polgármestert.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:   2010. december 31. 
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-----28. Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Tálos Krisztián képviselő érintettségét jelentette be.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1235   Száma: 10.04.28/28/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Tálos Krisztián képviselő érintettségéről az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 95.65 78.57 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.35 3.57 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 4   14.29 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
101/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a BITT Kft. részletfizetési kérelméről szóló 
előterjesztés tárgyalása kapcsán Tálos Krisztián képviselő érintettségét tudomásul vette. 

 
-----Kérdések----- 

 
 
Paksi Lajos képviselő megkérdezte, hogy miért került arra sor, hogy a BITT Kft-nek fizetnie 
kell az önkormányzat felé? Miért került az ügy bíróság elé? Mi az összefüggés a 
kötelezettségvállalás és a Cseri úti csapadékvíz kivitelezés között?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  az összefüggésről elmondta, hogy a Cseri utcai 
kivitelezés 90 %-ban államilag támogatott beruházás volt, és az összegéhez a BITT Kft. késve 
jutott hozzá, így méltányossági körülményként vezették elő és kérték, hogy a képviselő-
testület méltányosságból támogassa a részletfizetési kérelmüket, mivel ez éves szinten a 
költségvetésben nem okoz problémát. A Kisgáti telekalakítás során egy vita alakult ki az  
önkormányzat és a BITT Kft. között, ami bíróságra került, és a bíróság az önkormányzatnak 
adott igazat. A Kft. tudomásul vette a döntést, és kérték, hogy a 49 millió forintos tartozást 
részletekben fizethessék ki.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy nem kapott arra választ, hogy mi volt a vita lényege. 
Nem örült annak, hogy az egyik jelentős helyi vállalkozás vitába kerül az önkormányzattal és  
kiderül, hogy nincs igaza. A Cseri úti csapadékvíz-elvezetés esetében mindenki tudta, hogy 
műszaki átadásbeli problémák voltak, és ezért nem kapta meg az utófinanszírozást. Nem látott 
biztosítékot arra, hogy a cég az öt egyenlő részletben való fizetést garantálni tudja.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a részletfizetés minden esetben azzal a 
mondattal zárul, hogy amennyiben bármelyik részletet elmulasztotta, a teljes összeg kifizetése 
azonnal esedékessé válik, ezután pedig a bírósági végrehajtó jár el. Az önkormányzatnak 
annyi a feladata, hogy jelezzék a cég felé, hogy az adott részlet nem került befizetésre. A 
vitába és a bírósági ügy részleteibe nem kívánt belemenni, amennyiben bárkit is érdekel, 
felkeresheti a kollégáit, akik tájékoztatják az ügy részleteiről.  Véleménye szerint a cég azért 
nem jutott a támogatási összeghez, mert az egész támogatási rendszer nem működik 
megfelelően.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a vállalkozó és az önkormányzat 
közt vita volt, másképp értelmeztek dolgokat és végül megállapodtak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1236   Száma: 10.04.28/28/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 95.83 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 4.17 3.57 
Szavazott 24 100.00 85.72 
Nem szavazott 3   10.71 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a BITT Kft. részletfizetési kérelmérő l 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Polgármester alábbi tartalommal tett 
nyilatkozatát jóváhagyja: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a BITT Kft. (Kaposvár, 
Guba S. u. 87.) a Somogy Megyei Bíróság 3.G.40.062/2009/3. számú jogerős ítéletével,  
vételárrészlet címén megállapított 49.440.000,- Ft tőke és járulékai fizetési kötelezettségének 
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kamatmentesen, öt havi, egyenlő részletekben tegyen eleget. Az első részlet megfizetésének 
határideje 2010. május 3. 
Amennyiben a Kft. bármely vételárrészlet törlesztését elmulasztja, vagy azzal késedelembe 
esik, a fennálló összeg visszafizetése a Ptk. szerinti késedelmi kamataival együtt 
egyösszegben esedékessé válik. 

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

-----29. Előterjesztés pályázat benyújtásáról Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága részére gépjárműfecskendők beszerzésének 

támogatására 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés két gépjármű megvételérő l szól.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1237   Száma: 10.04.28/29/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:24  
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 3   10.71 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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103/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megtárgyalta a Hivatásos Tűzoltósága részére 
gépjárműfecskendők beszerzésének támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta. 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tűzoltóságok több évre szóló 
technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az 
önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának 
kialakításáról szóló 5/2001.(BK 2.) BM utasítás 4. pontja, valamint a központi 
költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési 
támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009.(VII.8.) ÖM rendelet alapján kiírt  
pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához 1 db közép kategóriájú (MB 1124 
típusú) felújított, alap málhafelszereléssel ellátott gépjárműfecskendő beszerzésére. A 
Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kb. 47.925 e Ft bruttó bekerülési érték 
figyelembevételével szükséges 20 %-os 9.585 e Ft saját forrást 2010. évi 
költségvetésében a költségvetési hiány terhére biztosítja. 

 
A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy: 
- a pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, az általa fenntartott 

tűzoltóság kezelésében tartja, 
- bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz 10 éves koráig az  

OKF elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági használat érdekében. A 
visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész, amortizációval csökkentett értéke 

- a pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékű biztosítást köt, mellyel annak 
esetleges pótlását biztosítani tudja, 

- a fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és  
dologi költséget biztosítja, 

- a technikai fejlesztés megvalósítása során együttműködik a beruházás  
előkészítésére és lebonyolítására kijelölt szervezetekkel, 

- alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA levonási 
joga nincs. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                           Gulyás László mb. tűzoltóparancsnok 
Határidő:            2010. május 11. (a pályázat benyújtására) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tűzoltóságok több évre szóló 

technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az 
önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának 
kialakításáról szóló 5/2001.(BK 2.) BM utasítás 4. pontja, valamint a központi 
költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési 
támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009.(VII.8.) ÖM rendelet alapján kiírt  
pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához 1 db félnehéz kategóriájú (MB 1234 
típusú) felújított, alap málhafelszereléssel ellátott gépjárműfecskendő beszerzésére. A 
Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kb. 47.925 e Ft bruttó bekerülési érték 
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figyelembevételével szükséges 20 %-os 9.585 e Ft saját forrást 2010. évi 
költségvetésében a költségvetési hiány terhére biztosítja. 

 
A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy: 
- a pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, az általa fenntartott 

tűzoltóság kezelésében tartja, 
- bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz 10 éves koráig az  

OKF elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági használat érdekében. A 
visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész, amortizációval csökkentett értéke 

- a pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékű biztosítást köt, mellyel annak 
esetleges pótlását biztosítani tudja, 

- a fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és  
dologi költséget biztosítja, 

- a technikai fejlesztés megvalósítása során együttműködik a beruházás  
előkészítésére és lebonyolítására kijelölt szervezetekkel, 

- alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA levonási 
joga nincs. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                           Gulyás László mb. tűzoltóparancsnok 
Határidő:            2010. május 11. (a pályázat benyújtására) 

 
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok alapján benyújtott sikeres  

pályázatok esetén a Tűzoltóság vonulási körzetébe eső településeknél kezdeményezze, 
hogy az önerő biztosításához az állandó lakosságszám arányában járuljanak hozzá. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            tényleges önerő közlését követő 30. nap 

 
 

-----30. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
tanműhelyei bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

#: 1238   Száma: 10.04.28/30/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
104/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Anna u. 1. sz. 
alatti pék-cukrász tanműhely és a hozzá tartozó üzlet, valamint a Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. 
sz. alatti húsfeldolgozó tanműhely 5 éves határozott időre szóló bérüzemeltetésbe adásához 
hozzájárul.  

 

Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
     Stickel Péter igazgató 
     Balázs Tibor igaz gató 
Határidő:                                 2010. május 10. (határozat közlésére) 

 
-----31. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő STÜHMER Kávézó 

hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő megkérdezte, hogy mennyi időt vesz előreláthatóan igénybe 
a felszámolási eljárás? Nem lett volna célszerűbb a nyarat végigüzemeltetni a volt  
tulajdonossal?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a felszámoló tudja, hogy az eljárás mennyi időt 
vesz igénybe, de az önkormányzat célja az, hogy minél előbb üzemeljen a kávézó. A volt 
tulajdonos jelentős bérleti díjtartozást halmozott fel, ezért szükséges volt megtenni ezt a 
lépést.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Lóránd képviselő nem támogatta az előterjesztést, mert versenytorzításnak vélte, 
hogy egy piaci viszonyok között működő kávéház esetében az esetleges veszteséget az  
önkormányzatnak saját magának kell kifizetnie. Elmondta, ezt a működtetési formát régen 
tanácsi belkereskedelemnek hívták, ami működőképes volt, mert a vállalatokat a tanács  
működtette. Véleménye szerint az önkormányzatnak nem az a feladata, hogy a piaci 
viszonyok mellett működő gazdasági társaságokat működtessen, részt véve a piaci 
versenyben, mert kihasználja az erőforrásait és erőfölényét. Véleménye szerint az 
önkormányzatnak marketinges kampányokkal kellene ösztönöznie a kaposvári és a somogyi 
élelmiszerek megjelenését a piacon, nem azzal, hogy üzletet nyit. Javasolta, hogy a kávéház  
üzemeltetését külön pályáztassák meg és adják bérbe.  
 
dr. Gyenesei Istvánné képviselő elmondta, hogy sokat tett a kávézó bútorzatának 
felkutatásában, így aggódva figyeli a kávéház sorsát. Nem értette, miért nem tárgyalták az év 
elején a kávéház működtetését, mivel már akkor hallott a felmerülő  problémákról, nem kellett 
volna megvárni a teraszos kávéházi forgalom beindulásáig. El kellett volna fogadniuk, hogy 
egy alacsonyabb bérleti díjért működtethesse a vállalkozó az üzletet, mert a vállalkozó a 
felújítás során sokat költött az egységre, amit a város elismerhetett volna.  
 
Paksi Lajos képviselő álláspontja az volt, hogy azok a szolgáltatások, amelyek egy város 
keretei között működnek, jó, hogy önkormányzati tulajdonban vannak. Bízott abban, hogy a 
kávézó jó kezekbe kerül, Kaposváron tanuló gyerekekkel lehet majd találkozni ott, vagyis ezt 
az oldalt sokkal pozitívabbnak látja.  Támogatja az előterjesztés mielőbbi végrehajtását, de 
nem hitt abban, hogy az eddig ki nem fizetett bérleti díjat nem fogja megkapni az 
önkormányzat.  
 
Kováts Imre képviselő hitt abban, hogy az előterjesztés átmeneti üzemeltetést takar. 
Elmondta, hogy korábban egyedül ő nem szavazta meg a kávézó bérbeadását, mert ilyen 
feltételek mellett nem tudja kigazdálkodni a tulajdonos, ami végül is beigazolódott. Azt 
kívánta, hogy mielőbb záródjon le a felszámolási eljárás és korrekt feltételek mellett adják 
üzemeletetésbe. Véleménye szerint a kávézó annál többet ért, minthogy tanulók részére adják 
bérbe.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy nem a Stühmer ellen folyik a 
felszámolási eljárás, hanem a cég ellen. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bérleti díj mellett a 
kávézó nyereséget termelt. Az az álláspontja, hogy az üzlethelyiség bérbeadása, üzemeltetése, 
önmaguk számára való felvállalása, nem az önkormányzat feladata. A Stühmer esetében 
többször írtak ki pályázatot, el is  nyerték a piaci viszonyoknak megfelelően. Az 
önkormányzat feladata jelenleg az, hogy a város egyik legjobb helyén lévő  legpatinásabb 
kávézója minél előbb kinyisson. Pintér képviselő javaslatát nem támogatta, mert pályázat 
kiírásával a közeljövőben nem tudnának kinyitni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1239   Száma: 10.04.28/31/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 88.89 85.72 
Nem 1 3.70 3.57 
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: 
 
105/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár,  Fő u. 4. sz. alatt lévő a kaposvári 
ingatlan nyilvántartásban 8/7/A/4 hrsz felvett 180,71 m2 alapterületű üzlet megnevezésű  
ingatlant  és az üzlethelyiségben  lévő  védett berendezési tárgyakat a törzsvagyonba helyezi. 
Az üzlet üzemeltetésével a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakképző 
Iskolát bízza meg.   
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, és a Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátó ipari 
Szakképző Iskola igazgatóját, az előkészületeket a működtetéssel kapcsolatban tegyék meg, 
lehetőség esetén nyissák meg a kávézót. 
A részletes teendőkről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2010. június havi Közgyűlésre 
készüljön előterjesztés. 
 
Felelős:       Szita Károly polgármester  
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                             Stickel Péter igazgató 
                             Tóth Imre igazgató 
                             Sárdi Péter igazgató 
Határidő:              A felszámoló döntését követően azonnal 
 
 

-----32. Előterjesztés üresen álló bérlakások állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1240   Száma: 10.04.28/32/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
106/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt 
üresen álló lakásait a bérlakás állományból törli. 

  

Kaposvár:                                hrsz:                   m2                      szobaszám 

 

           Rákóczi tér 13. alagsor 3.           458/A/3                47,68                              l  

           Dózsa Gy. u. 22. alags. 22.           57/A/1                84,18                             2 

           Hársfa u. 8/e. fsz. 3.                    513/3/A/3            52                                   2 

           Pete L. u. 2. alags. 1.                   908/1/A/21          23                                   1   

           Fő u. 24. fsz. 1.                              46                     35                                    l 

           Bartók B. u. 27. fsz. 4.                7803/B/1             31                                   1 

           Bartók B. u. 27. fsz. 5.                7803/B/2             31                                   1 

           Szigetvári u. 117. fsz. 4.             6941/12               27                                    l 

           Szigetvári u. 117. fsz. 7.             6941/12               34                                   1 

 Noszlopy G. u. 6. fsz.1.                  96                    22                                   1 

 

Ady E. u.3. fsz. 14.                    102/B/1               33                                   1 
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      „     „     fsz. 15.                    102/B/2               30,8                                l 

      „      „    fsz.  16.                   102/B/3               70,6                                2 

 

Ady E. u. 5. fsz. 5.                     104/1/C/1             41                                  l,5 

       „    „      fsz. 6.                     104/1/C/2             22,4                              0,5 

       „     „     fsz. 7.                     104/1/C/3             38,1                               l,5  

       „     „     fsz. 8.                     104/1/C/4             36                                    l 

       „     „     fsz. 11.                   104/1/E/1             77,87                               2 

       „     „     fsz. 12.                   104/1/E/2              61,3                                2 

       „     „     fsz. 13.                   104/1/E/3              33,4                                1 

       „     „     fsz. 14.                   104/l /E/4              28,8                                1  

       „     „     fsz. 15.                   104/l /E/5              46,6                                1  

 

Irányi D. u. 15. fsz. 6.                   32/B/ 1              60,67                              2   

       „     „          fsz. 7.                   32/B/2               47,27                              2  

Irányi D. u. 15. fsz. 8.                   32/B/3               21,24                              1 

Baross G. u. 17.fsz. 6.                  45l/A/6               46,70                             1,5  

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Sárdi Péter    igazgató  
                                     dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:                      2010. május 01.  

 
 

-----33. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1241   Száma: 10.04.28/33/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 



2010.05.12. 13:53:00        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-04-28.doc        76. oldal, összesen: 92 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 27 100.00 96.43 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 27 100.00 96.43 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
107/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális  

Társulás létrehozásáról szóló 2005. július 12-én kelt társulási megállapodást az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és a megállapodás  
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő megállapodásokhoz a 

következő záradékot fűzi: „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulási 
megállapodás módosítását azzal a feltétellel fogadja el, hogy a megállapodás III. fejezet 
1/b. pontjába foglalt gyermekvédelmi szakellátás feladat ellátása kapcsán nem vállal 
pénzügyi kötelezettséget a társulás felé, tekintettel arra, hogy e feladatot külön feladat-
ellátási szerződés keretében a Somogy Megyei Önkormányzaton keresztül látja el 2009. 
január 1-től.” A Közgyűlés kéri a záradékot az aláírásra benyújtott megállapodásokon 
feltüntetni. 

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szigetvári Speciális  
Gyermekotthon működtetését átveszi a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában 
működő Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, legkésőbb a működési engedély  
kiadásának napján. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2010. május 15. 
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-----34. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy miért nem került aláírásra a varroda 
megmentésénél a támogatási szerződés? Miért nem sikerült még rendezni ezt az ügyet?  
 
Sárdi Péter igazgató a válaszban elmondta, hogy a céggel addig nem köthetnek szerződést, 
amíg a különböző tartozásait nem egyenlíti ki, ami várhatóan a következő hónapban 
megtörténik. Ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés aláírására.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1242   Száma: 10.04.28/34/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 26 100.00 92.86 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 26 100.00 92.86 
Nem szavazott 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
108/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
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1.) A Közgyűlés a 77/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat határidejét 2010. szeptember 
15-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 

  Molnár György gazdasági igazgató 
  Bajzik Imre műszaki igazgató 

Határidő:  2010. szeptember 15. 
 
2.) A Közgyűlés a 92/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2010. 

június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2010. június 30. 
 
3.) A Közgyűlés a 94/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat határidejét a Gyermekmosoly 

Alapítvány vonatkozásában 2010. június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. június 30. 
 
4.) A Közgyűlés a 166/2009. (VII. 13.) önkormányzati határozat határidejét az „Add a kezed” 

Alapítvány vonatkozásában 2010. június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. június 30. 
 
5.) A Közgyűlés a 291/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat határidejét a Liget Otthon 

Alapítvány vonatkozásában 2010. június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2010. június 30. 
 
6.) A Közgyűlés a 293/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat határidejét 2010. december 

31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2010. december 31. 
 
7.) A Közgyűlés az 5/2010. (I.7.) önkormányzati határozat határidejét 2010. október 1-re 

módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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 Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. október 1. 
 
8.) A Közgyűlés a 25/2010. (II.25.) önkormányzati határozatának módosításával felkéri a 

jegyzőt, hogy a Közgyűlés által meghatározott önként vállalt önkormányzati feladatok 
változásait a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
függelékén folyamatosan vezesse át. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  folyamatos 
 
9.) A Közgyűlés a 43/2010. (II.25.) önkormányzati határozat határidejét 2010. május 30-ra 

módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2010. május 30. 
 
10.) A Közgyűlés az 52/2010. (II.25.) önkormányzati határozat határidejét 2010. 

május 30-ra módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2010. május 30. 
 
 
-----35. Előterjesztés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2010. I. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1243   Száma: 10.04.28/35/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 



2010.05.12. 13:53:00        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-04-28.doc        80. oldal, összesen: 92 

 

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: 
 
109/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2010. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Csiky Gergely Színház  
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról és a TISZK 
Közhasznú Nonprofit Kft személyi kérdéseiről szóló előterjesztés megtárgyalására nyílt 
ülésen kerül sor.  
 
 

-----36. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1244   Száma: 10.04.28/35/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 10:58  
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 92.00 82.15 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 8.00 7.14 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
110/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2010. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 

-----37. Tájékoztató az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás 
rendszerének ellenőrzéséről szóló állami számvevőszéki jelentésről 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Jurmann Béla tanácsnok megkérdezte, hogy miért nem hozták be a számvevőszéki jelentést 
a februári Közgyűlésre, miért most kell tárgyalniuk? A Hivatal melyik szerve értelmezte 
polgármesteri átruházott hatáskörbe a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy azért nem tudták behozni az anyagot, 
mert az előkészítés időszakában nem állt rendelkezésre. A döntés az ő értelmezése alapján 
született meg és véleménye szerint a magyar jog alapján a korábbi gyakorlat volt a helyes 
megoldás.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Jurmann Béla tanácsnok véleménye szerint a Hivatal késve hoz döntéseket. Példaként 
felhozta, hogy a februári Közgyűlés egyik előterjesztése alapján a Közgyűlés törvényes 
hatáskörébe került a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása. 2008. decemberi 
Közgyűlésen javasolta, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatait vegyék számba, de ez 
csak az állami számvevőszéki jelentés javaslatára készült el.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1245   Száma: 10.04.28/36/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
111/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az állami feladat  
(közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének állami számvevőszéki 
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót. 
 
 

-----38. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Lóránd képviselő Paksi Lajos képviselő társától kérdezte meg, hogy mi volt a 
lemondásának az oka?  
 
Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy lemondásának oka személyes jellegű volt.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy szeretne a Kft-n belül zajló folyamatokról tudomást 
szerezni, amelyek a köz számára érdekesek és fontosak lehetnek. Ha ezekkel függ össze Paksi 
képviselő úr lemondása, ezt megoszthatná a testülettel. Természetesen személyes, családi 
okokra ez nem vonatkozik. Sajnálta, hogy képviselő úr nem avatta be a lemondásának az  
okaiba.  
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Paksi Lajos képviselő elmondta, hogy az 5 felügyelő bizottsági jegyzőkönyvbe bele lehet  
tekinteni, megtárgyalták a Kft 2009. évi működésének a zárását. A Kft működése a művészeti 
törvény által meghatározott módon zajlott, az intézményi átalakulás rövid időszakának 
buktatóival. Azt gondolta, hogy igazgató úr sajnálatos halálával ez a folyamat kicsit 
megbicsaklott, és a Közgyűlés feladata a Színház új vezetésének megbízása. A Kft anyagi 
feltételrendszere az önkormányzat támogatásával jó anyagi helyzetben van, vagyis nem ez  
volt az oka a lemondásának.   
 
Szita Károly polgármester megköszönte Paksi képviselőnek a felügyelő bizottságban való 
munkáját.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1246   Száma: 10.04.28/37/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
112/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést és mint a 
társaság egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó testülete tudomásul vette Paksi Lajos 
lemondását és úgy határozott, hogy 2010. december 31-ig terjedő időtartamra a társaság 
felügyelőbizottsági tagjának Mihalecz Andrást választja meg tiszteletdíj megállapítása nélkül.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a változásbejegyzéssel kapcsolatban szükséges  
okiratok aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. május 10. 
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-----39. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1247   Száma: 10.04.28/38/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:06  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
113/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 30.000 Ft 
 
Gelencsér Ferencné képviselő képviselői keretéből  

- Tüskevárért 2007 Alapítvány részére 77.000 Ft 
 
Svajda József képviselő képviselői keretéből 

- Szolidaritási Alapítvány  30.000 Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 
részönkormányzati keretéből 

- Remény 2007 Alapítvány részére 30.000 Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága 2009. évi Oktatási és Kulturális Támogatási keretéből 

- Gyermekmosoly Alapítvány részére (szakmai napokra) 30.000 Ft 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága 2010. évi Oktatási és Kulturális Támogatási keretéből 
Egyéni és kollektív pedagógiai értékek támogatása: 

- Diákjainkért Alapítvány 25.000 Ft 
- „Gyermekeink Jövőjéért” Alapítvány 20.000 Ft 
- Gyermekeinkért Alapítvány 25.000 Ft 
- Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány 15.000 Ft 

Tehetséges tanulók támogatása: 
- „Gyermekeink Jövőjéért” Alapítvány 20.000 Ft 

Kiemelt amatőr művészeti együttesek, kiállítóhelyek, kulturális egyesületek támogatása: 
- Szárnyas Szó Alapítvány 350.000 Ft 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 100.000 Ft 
- Képírás Alapítvány 130.000 Ft 
- Roxínház Alapítvány 340.000 Ft 
- Somogy Táncegyüttes Alapítvány 150.000 Ft 
- Somogyi Aprókért Alapítvány 100.000 Ft 

Kulturális egyesületek művészeti tevékenységének támogatása 
- Diákjainkért Alapítvány 15.000 Ft 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 80.000 Ft 

A város kulturális életében jelentős rendezvények támogatása 
- Szín-Folt Művészeti Alapítvány 40.000 Ft 
- Diákjainkért Alapítvány 20.000 Ft 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 160.000 Ft 

Folyóiratok, kiadványok és Cd-k megjelentetésének támogatása 
- Búvópatak Alapítvány 180.000 Ft 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága 2010. évi Nyugdíjas Szervezetek Támogatási keretéből 

- Tüskevárért 2007. Közhasznú Alapítvány 15.000 Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Sportbizottsága a 2010. évi Sportkeretből 

- Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány 700.000 Ft 
- Somogyi Sportmúzeum Alapítvány 300.000 Ft 

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

-----40. Szóbeli előterjesztés a Csiky Gergely Színház ügyvezetői feladatai ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Színház Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint az igaz gató tartós távolléte esetén hármas vezetés működteti a Színházat, a műszaki 
vezető, a gazdasági igazgató és a művészeti titkár. Javasolta, hogy az új igazgató 
megválasztásáig a színház ideiglenes vezetésével a művészeti titkárt, Horváthné Kamarell 
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Mártát bízzák meg 2010. május 1-től. Hangsúlyozta, hogy a Színház vezetőségének az  
egyettértésével a következő évadot az előző igazgató szándékai szerint vezetik le. Elmondta, 
hogy a pályázati kiírás tervezetét a júniusi Közgyűlésre hozzák be a képviselő-testület elé.  
 

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, nem kell-e attól tartani, hogy a Színház a következő 
évad előkészítését időben nem tudja elkezdeni, ezáltal a Színház finanszírozását nem éri-e 
kár?  
 
Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy a méltánytalanul alacsony fizetés milyen 
szempontok alapján került „megállapításra”? 
 
Szita Károly polgármester a fizetés megállapításáról elmondta, hogy a művészeti titkárnak 
van fizetése, ez csak az átmeneti időszakra vonatkozólag plusz összeget jelent. Egyeztetett a 
gazdasági vezetővel, a művészeti titkárral és a Nemzeti Színház főigazgatójával is a jövő  
évadot tekintve, biztosították arról, hogy a volt igaz gató úr a centenáriumi évre nagy 
volumenű előadásokat tervezett, kijelölve a rendezőket is. Egyedüli problémának azt tartotta, 
hogy nem tudják pontosan, hogy a bérleteket a kis vagy a nagyszínpadra hirdessék meg.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1248   Száma: 10.04.28/39/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:11  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
114/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyszemélyi tulajdonosának 
döntéshozó testülete úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
megüresedett ügyvezető igaz gatói álláshelyére 2010. május 1-től - az igazgatói pályázat 
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elbírálásáig - a Színház ügyvezetői igazgatói teendőinek ellátásával  Horváthné Kamarell 
Márta művészeti titkárt bízza meg, havi bruttó 275.000.- Ft megbízási díjjal.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a változásbejegyzéssel kapcsolatban szükséges  
okiratok aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. április 30. 
 
 
 

-----41. Szóbeli kiegészítés Rajnai Zsolt felmentése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a februári Közgyűlésen döntöttek Rajnai Zsolt 
tű. ezredes beosztásából való felmentéséről, kérte, hogy a határozati javaslatot pontosítsák 
azzal, hogy 2010. március 31. napi hatállyal mentik fel parancsnoki beosztásából és egyúttal 
kezdeményezik a hivatásos szolgálati jogviszonyának 2010. június 30-val történő 
megszüntetését.   
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1249   Száma: 10.04.28/40/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 25 100.00 89.29 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 25 100.00 89.29 
Nem szavazott 2   7.14 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
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115/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 75/2010. (III. 29.) önkormányzati határozatának 1. 
pontját úgy pontosítja, hogy Rajnai Zsolt tű. ezredes, főtanácsos urat 2010. március 31. napi 
hatállyal felmenti parancsnoki beosztásából, és egyúttal kezdeményezi hivatásos szolgálati 
jogviszonyának 2010. június 30-val történő megszüntetését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató   
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2010. május 1. 
 
 

-----42. Tájékoztató az Eseti Bizottság munkájáról 
Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester----- 

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

 
 
Oláh Lajosné alpolgármester elmondta, hogy az Eseti Bizottság elvégezte munkáját, és a 
működését befejezettnek tekinti. Javaslataikat a Hivatal ellenőrzési jelentése és  
meghallgatások alapján tették meg. Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa a 
javaslataikat és a vizsgálatról szóló jelentést fogadják el,  mert az Eseti Bizottság a jelentést 4-
1 arányban elfogadta. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Zsoldos Róbert képviselő elmondta, hogy ő nem fogadta el a jelentést, mert nem érezte úgy, 
hogy a kijelölt munkát elvégezték volna. Dér Tamástól megkérdezte, hogy visszamenőleg 
lettek-e megkötve 2009. októberében a szerződés nélkül használó csapatok szerződései, 
ezáltal vissza lettek-e dátumozva az időpontok? Milyen felelősséget von maga után, hogy a 
Közgyűlés által elfogadott határozati javaslatban megállapított összegtől eltérő összegben 
kötötték meg a szerződéseket? Megalapozottnak tartják-e emiatt egy fegyelemi eljárás  
megindítását? Miért nagy a differencia a szeptemberben megkötött szerződések összege 
esetében? A jelentésben a piaci viszonyok indokolták az eltérő összegeket. Hol található meg 
az SZMSZ-ben, hogy a polgármester dönthet arról, hogy az egyik csapat számára ingyenes  
teremhasználatra adhat ki engedélyt? Jegyző úrtól megkérdezte, hogy a 2,3 milliós összeget  
vagyoni kárként látja-e? Mikortól volt valós szerződésük a kaposvári amatőröknek, akik már 
3 éve ott edzettek? Miért nem jelezte Dér Tamás a Hivatal felé, hogy a piaci viszonyoknak 
megfelelően felül kell vizsgálni a bérleti díjak összegét?  
 
Mihalecz András tanácsnok ügyrendi javaslatában kérte a kérdések lezárását, mivel a 
kérdéseket bizottsági szakban kellett volna megtárgyalni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Közgyűlés Eseti Bizottság létrehozásáról 
döntött, ahol megvizsgálják a történteket. A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a 
Polgármesteri Keretéből vállalta a bérleti díj kifizetését, ezáltal biztosította a csapatnak az 
ingyenes használatot.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1250   Száma: 10.04.28/41/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kérdések lezárásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 75.00 53.57 
Nem 5 25.00 17.86 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 71.43 
Nem szavazott 7   25.00 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Csizi László képviselő ügyrendi javaslatában elmondta, hogy nemmel szavazott Mihalecz 
András ügyrendi javaslatára, és utalt arra, hogy az alkotmánybíróság ügyrendi javaslati 
témában már hozott határozatot.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az Eseti Bizottságon minden kérdést  
megválaszolta. 2009. októberében észlelték a bajt, és a szerződést szeptemberre való 
visszafizetéssel kötötték meg, vagyis jogszerűen jártak el. A Közgyűlési díjtól való eltérésről 
azt mondta, hogy jogilag nem elfogadható, de racionális döntés volt, mivel több csapat úgy 
érkezett, hogy meghatározott összeget tudnak kifizetni a Jégcsarnok használatért, vagy pedig 
elmennek. Az ellenőrzési jelentésben a Közgyűlés által meghatározott jégidő használat  
szerinti díj alkalmazása esetén lett 2,3 millió forint a bevétel-elmaradás, viszont a „nem 
beengedés” esetében pedig még nagyobb lett volna ez az összeg. Elmondta, hogy a június i 
Közgyűlésre hozzák be a normatív módon szabályozott bérleti díj megállapításáról szóló 
előterjesztést.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület elfogadja az  
Eseti Bizottság jelentését, akkor ezekről a későbbiekben előterjesztés fog készülni.  
 
Zsoldos Róbert képviselő ügyrendi javaslatában kérte, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy 
kezdeményezzen fegyelmi eljárást a Sportcsarnok igazgatója ellen, illetve hogy a jelentést 
küldjék meg a nyomozó hatóságnak, akik vizsgálják meg, hogy a jelentésben leírt tények 
megalapoznak-e egy elkövetett bűncselekményt.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy amennyiben a nyomozóhatóság kéri a jelentést, 
megküldik. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1251   Száma: 10.04.28/41/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület arról, hogy Dér Tamás képviselő ellen indítsanak-e fegyelemi eljárást 
az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 23.81 17.86 
Nem 14 66.67 50.00 
Tartózkodik 2 9.52 7.14 
Szavazott 21 100.00 75.00 
Nem szavazott 6   21.43 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1252   Száma: 10.04.28/41/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 78.26 64.28 
Nem 5 21.74 17.86 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 82.14 
Nem szavazott 4   14.29 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
116/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jégcsarnok vizsgálatáról szóló tájékoztatót 
elfogadta.  
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-----43. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft személyi kérdéseiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Svajda József képviselő elmondta, hogy támogatja az előterjesztést, mivel 5 éve együtt 
dolgoznak a pályakövetésben, a hiányszakmák megítélésében és az irány, arány 
kidolgozásában. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1253   Száma: 10.04.28/43/0/A/KT 
Ideje: 2010 április 28 11:29  
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 1   3.57 
Távol 1   3.57 
Összesen 28   100.00 
Megjegyzés: 
 
117/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvár-TISZK Közhasznú 
Nonprofit Kft személyi kérdéseirő l szóló előterjesztést, és többségi tulajdonosként 5 év 
határozott időtartamra a társaság ügyvezetőjének Horváth Zoltán Andrást, a 
felügyelőbizottság tagjának Keczeli Lászlót, könyvvizsgálónak pedig dr. Cseke Lászlót jelöli 
és jóváhagyja Szigetvár és Dombóvár által delegált felügyelőbizottsági tagokat Csulak 
Józsefné és Lakatos Jánosné személyében. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2010. május 27. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 

 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                  Zsoldos Róbert 
                            tanácsnok képviselő 


