
2010.11.15. 13:29:21        N:\Users\Szazt izenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-10-14.doc        1. oldal, összesen: 14 

 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2010. október 14. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea 1 - 
3 dr. Csató László 1 - 
4 Csutor Ferenc 1 - 
5 Dér Tamás 1 - 
6 Gelencsér Ferencné 1 - 
7 dr. Heintz Tamás 1 - 
15 Juhász Tibor 1 - 
8 Mihalecz András 1 - 
16 Oláh Lajosné 1 - 
9 dr. Szép Tamás 1 - 
14 Szita Károly 1 - 
10 Torma János 1 - 
12 dr. Lamperth Mónika 1 - 
13 Pintér Attila 1 - 
11 Kiss Tamás 1 - 
17 Felder Frigyes 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné 1 - 



2010.11.15. 13:29:21        N:\Users\Szazt izenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-10-14.doc        2. oldal, összesen: 14 

 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait,  
az érdeklődőket, a Hivatal megjelent munkatársait és a sajtó munkatársait. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy a testület 18 tagja közül 17 jelen van, így a Közgyűlés  
határozatképes. 
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy kiosztott anyagként megtalálják az asztalukon a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót. Kérte, hogy 2010. október 18-ig 
dr. Biró Bernadett személyzeti referens részére juttassák azt el.  
Továbbá kérte, hogy az asztalukon lévő esküokmányokat lássák el kézjegyükkel.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a vörösiszap károsultak megsegítéséről szóló szóbeli előterjesztést.  

 

Szavazás eredménye 
 

#: 1362   Száma: 10.10.14/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 16:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
185/2010. (X. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város felvette napirendjére a vörösiszap károsultak megsegítéséről 
szóló szóbeli előterjesztést. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2010-2014-es 
önkormányzati ciklusra készített „Kaposvár a legfontosabb” elnevezésű várospolitikai 
célokat megfogalmazó programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés pályázatok önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
4. Előterjesztés a polgármester illetményéről, költségátalányáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Szóbeli előterjesztés a vörösiszap károsultak megsegítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 

-----1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 
két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választaniuk, és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
többség és az ellenzék legfiatalabb képviselőit javasolta, Borhi Zsombor képviselőt és Kiss  
Tamás képviselőt.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1363   Száma: 10.10.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 16:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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186/2010. (X. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Borhi Zsombor és Kiss Tamás képviselőket 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
 
 
-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2010-2014-es 
önkormányzati ciklusra készített „Kaposvár a legfontosabb” elnevezésű várospolitikai 

célokat megfogalmazó programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester a programjának összeállításában fiatalok, idősek, orvosok, 
művészek is részt vettek, együtt meghatározva Kaposvár jövőjét, a hosszú távú célokat. A 
program fő eleme az otthon, az egészség és a rend biztosítása, amihez erős lokálpatrióta, 
városát szerető közösségre van szükség.   
Elősegítik a dolgozni kívánó emberek munkához jutását, amihez a szociális segélyrendszer 
átdolgozására van szükség, mert a mostani rendszer megakadályozza a szegénységből való 
kitörést. Elmondta, hogy kezdeményezték a segélyrendszer módosítását a Kormánynál, akik 
egy nemzeti konzultációs sorozatot indítottak el, aminek Kaposváron is lesz egy 
konzultációja.  
Továbbra is folytatják a „kaposvári modell” intézkedéseit, a kisvállalkozók számára iparűzési 
adómentességet, a közép- és nagyvállalkozóknak részletfizetést és fizetési halasztást 
biztosítanak és a beruházások megrendelésénél a kaposvári vállalkozókat fogják preferálni,  
amihez a közbeszerzési törvény módosítására van szükség.  
Folytatódni és befejeződni fognak az építőipari beruházások: a Fürdőnél, az Együd 
Művelődési Központnál, a Nagypiacnál, a Rippl-Rónai villa átalakításánál és a desedai 
turisztikai célokat szolgáló építkezésnél. Bízott abban, hogy a Széchenyi terv újbóli 
bevezetése után a panelházak felújítási programja is folytatódni fog (Honvéd, Arany János és  
a Petőfi utcák által határolt városrész esetében).  
A közösségi munkák és a hatékonyság érdekében megemelték a brigádvezetők, a munkaerő  
létszámát, ezáltal is csökkentették a munkanélküliek számát.  
Fontos célnak tartotta a frissen diplomázott szakemberek elhelyezkedését, ezáltal 
otthonteremtésük segítését. Továbbra is folytatják a Keleti Ipari Park területén lévő  
összközművesített területeken a nagyvállalatok letelepítését. Az új munkahelyek 
létrehozásánál fontosnak vélte a versenyképes oktatás és képzés megerősítését, egyre többen 
mennek felsőoktatási intézményekbe, ezáltal kevesebben mennek szakképző intézményekben, 
vagyis kevesebb szakember kerül ki a padokból.  
Kaposvárt a Dunántúli logisztikai központjává kell tenni, amihez szükséges a megfelelően 
kiépített infrastruktúra: az M7-es autópályával való összekötés, a vasút fejlesztése, a reptér 
felújítása és üzemeltetése.  
Kaposvárt a kultúra központjává is kell tenni, ehhez szükséges a Rippl-Rónai ház felújítása, 
az Együd átépítése, a Szivárvány Kultúrpalota hasznosítása és a Csiky Gergely Színház  
felújítása.  
A Kaposvári Egyetem segítségével Kaposvárt elő kell segíteni, hogy az egészséges  
táplálkozást propagáló és a minőségi élelmiszereket gyártó várossá váljon. Ehhez a Nagypiac 
átalakítása után egy külön boltot nyitnak a kaposvári élelmiszerek árusítására és bemutatására.  
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A turizmus érdekében fontos a megfelelő ágazat bővítése, a belváros felújítása, a vendégeket  
idecsalogató Fürdő, Deseda beruházás fejlesztése és a megfelelő infrastruktúra kiépítése. A 
turizmus fellendítése érdekében szakemberekből álló TDM nevezetű csapatot hoztak létre, 
akik segítségével a vendégcsalogató programokat, elképzeléseket szervezik, végrehajtják.  
Kaposvár jövője szempontjából fontos az energia ellátás biztonsága, ezért a megújuló 
energiaforrás bevonásával, használatával csökken a város energiafüggősége. A Cukorgyár 
által termelt biomasszával való Fürdő fűtése is ezt a célt szolgálja, ami mintegy 45 millió 
forintos megtakarítást eredményez. Jelenleg a Klebelsberg Középiskola Kollégium 
napenergiára való átállására pályáznak, ami a fűtést és a meleg vizet is magába foglalja. 
A jövő a fiatalok számára fontos, ezért lehetőségeket kínál számukra a Kaposvár számít rád és 
a Fecskeház építési programban. A lakosság sportolási lehetőségeinek bővítése is a céljai 
között szerepel, mert az egészséges életvitelre szeretné felhívni a lakosság figyelmét.  
Felsorolta a programjának legfontosabb törekvéseit: a családok erősítését, az idősek tiszteletét 
és megbecsülését, a fogyatékossággal élők helyzetének javítását, a kaposvári cigányság 
jövőjének megalapozását, az otthonteremtést, az ifjúságra és a sportra vonatkozó 
elképzeléseket.  
A roma fiatalok számára munkalehetőségeket és diplomaszerzési lehetőségeket ajánlanak, 
ami az egész társadalom tekintetében elősegíti az integrációjukat és a felemelkedésüket. A 
szociális város rehabilitáció keretében a Nádasdi utca és annak környezetében új közösségi 
házat építenek, és azon terület közterületét pedig az ott élőkkel rendberakatják.     
Befejezésül elmondta, hogy Kaposvár folytatja a már megkezdett munkát, ezzel kialakítva a 
saját maga városállamát, megteremtve a saját szükségleteit, a többletét pedig értékesíti. Ezért 
fontosnak tartotta a közszolgáltatást végző cégek közösségi tulajdonban való tartását. 
Javaslatot fog tenni a város cégeinek egységes irányításba való átszervezésére, amit  
hamarosan a Közgyűlés elé hoz.  
Megragadta az alkalmat, köszönetet mondott a sok ezer kaposvárinak a rendezvényeken való 
részvételüket és véleményüket, hogy közös akarattal induljon el az elkövetkezendő négy év.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila képviselő kérdezte, hogy a Tegnap-Ma-Holnap című kiadványban szereplő 
Munkácsy Mihály Gimnázium, a Kapos melletti sétány, a Németh István fasor felújítása és a 
Vár utca beépítése az elkövetkezendő négy évben megvalósulnak-e? Megvalósul-e eredeti 
tartalommal a Cseri Játékpark és a Nostra beruházás? Polgármester úr a Szekszárd-Kaposvárt 
vagy a Szombathely-Kaposvárt összekötő szakaszt támogatja az M9-es gyorsforgalmi szakasz 
megépítésekor? Hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban erre a kérdésre nem lehet egyértelmű  
választ adni. Továbbá kiemelte, hogy a programban semmi utalást sem talált a város  
adósságállomány csökkentése érdekében.  
 
dr. Csató László képviselő megkérdezte, hogy milyen lehetősége van a városnak arra, hogy a 
város és az Egyetem között kitűzött célt megvalósítsák?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a program 
alapelveket tartalmaz és az éves költségvetés tárgyalásakor nevesítik a beruházásokat. 
Remélte, hogy lesz megfelelő támogatási rendszer, ami lehetőséget biztosít a városnak a saját  
erőforrásaikat kiegészítve, hogy a megfelelő  támogatással a beruházásokat meg tudják 
valósítani. Amennyiben nem kapnak támogatást, abban az esetben az elkövetkezendő négy 
évben sem lesz a Kapos folyó melletti sétány. A Cseri játékparkot a városlakók kérték, hogy 
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legyen egy olyan szórakoztató centrum, ahová a gyerekeiket elvihessék. Viszont a terv 
elkészítésekor már bővített tartalommal töltötték meg, hogy ne csak a kaposvári gyerekek 
szórakoztatására szolgáljon. A Nostra esetében a beruházás eredeti terveit valósítják meg, így 
adták be a pályázatot, és bízott benne, hogy így is fog megvalósulni. Fontosnak tartotta az 
M9-es gyorsforgalmi útnak a megépítését, viszont 8 év telt el támogatás nélkül, így a 
beruházást nem lehetett megvalósítani. Elmondta, hogy a beruházásokra felvett hitelek 
visszafizetése jelenleg is folyik, így csökken a város adósságállománya, és továbbra is 
fejlődni és működni fog a város. Dr. Csató László képviselő úr kérdésére elmondta, hogy az 
Egyetemmel való konzultáción kialakult véleményeket hozták a programjában, és a város  
feladata az, hogy ezek a programok meg is valósuljanak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Csutor Ferenc képviselő szerint a kaposváriak programja megvalósítható, és a 
választópolgárok véleményüket nyilvánítva erre a programja mondtak igen október 3-án, ezért 
a megválasztott képviselőknek támogatniuk és segíteniük kell a program végrehajtását. Az 
országban többen érdeklődnek az úgynevezett „kaposvári modell” iránt, a vállalkozásokat 
segítő, munkahelyeket megőrző, illetve annak teremtését ösztönző program iránt, amely által 
Kaposvár győztesként tud kikerülni a válságból. A program főbb elemeit emelte ki, először az 
előrehozott beruházásokat, ami az építőiparnak adott munkát, segítve a kaposvári 
vállalkozásokat és családtagjaik megélhetését. A második eleme a foglalkozási és munkahely 
megőrzési támogatási keret, amely elősegíti a dolgozni akaró emberek munkalehetőségének 
biztosítását. Elengedve 16 vállalkozásnak 98 millió forintos támogatást nyújtottak, továbbá a 
vállalkozásokat az iparűzési adómentességgel, illetve részletfizetési és adó átütemezési 
lehetőséget adtak számukra. Harmadik elemként a szervezett közmunka programot mondta, 
ami több mint ezer munkanélküli bevonásával járt. A Kormány célul tűzte ki a nagyobb 
mértékbe való támogatását a mikro- és középvállalkozásokat, aminek az érdekében újra 
indítják a Széchenyi tervet. Kaposváron a vállalkozások eredményes gazdálkodása érdekében 
minimálisra kellene csökkenteni az adminisztrációs terheket, adójukat, és kedvezményes 
hitelekkel, vissza nem térítendő állami támogatásokkal kellene javítani a szektor működési 
feltételeit. Támogatásra ajánlotta az előterjesztést.  
 
Torma János képviselő a siker és a szolidaritást hangsúlyozta ki a munka és a megélhetés  
garanciáján kívül a kaposvári programból. Ez a terület csecsemőktől az időskorúakig 
mindenkit érint. A cél az, hogy elhárítsák az akadályokat az önmagukban is boldogulni tudó 
emberek elöl, és szolidárisak legyenek azokkal, akik segítségre szorulnak. Képesnek tartotta a 
kaposvári programot arra, hogy a sikert és a szolidaritást egyszerre tudja nyújtani. Fontos 
alapelvnek tartotta az egyéni szabadság tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdításának 
együttes megvalósítását. Megemlítetve a családok megerősítését, az idősek tiszteletét, 
becsületét, az idősek biztonságát, a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítását.  Támogatta 
a desedai kemping területén építendő gyerektábort. Fontosnak vélte a valóban rászorulóknak 
adandó támogatásokat. A város önként vállalt feladatai közül továbbra is támogatatta az 
alábbiakat: a lakásfenntartási támogatást, az iskolatej akciót, a gyógyszertámogatást, a 
kollégiumi férőhely biztosítását és a nyári gyermekétkeztetést. Támogatta a programot és 
kérte a képviselő-testület tagjait, hogy ők is tegyék ugyanezt.  
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Pintér Attila képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy sok beruházás európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg. Támogatta az M9-es gyorsforgalmi út kiépítését, viszont 
arra nem kapott választ, hogy melyik szakasz megépítését támogatja polgármester úr. Az 
Egyetem a Latinka ház átépítésének lehetőségében egy újabb kulturális lehetőséget nyit a 
közélet számára, így az egyetem is egy újabb város imázs formáló tényezővé alakul. 
Hangsúlyozta, hogy továbbra sem mondanak le a Színház felújításáról. Kérte, hogy a 
városmarketing koncepció és a cselekvési terv mellett készüljön egy új arculati kézikönyv, 
ami a modern város törekvéseit fejezi ki. Emellett fontos célja a városnak a panelfelújítás  
támogatása. Remélte, hogy a jövőben lesz egy olyan kártya, ami a turistákat ösztönzi 
különböző szolgáltatások igénybevételére, ezzel is  ösztönözve a turistaforgalom növekedését,  
hogy a város turisztikai kínálatát egy csomagba rendezhessék, a rendezettebb megjelenítés  
érdekében. Kérte, hogy határozati javaslati pontként jelenjen meg az, hogy a Közgyűlés a 
várospolitikai célok megvalósítása érdekében várospolitikai programot készít, amiben 
kiemelten kezeli a foglalkoztatás bővítését, a gazdaságfejlesztést és a város  
adósságállományának kezelését.  
 
dr. Szép Tamás képviselő a kultúráról és a vendéglátásról beszélt hozzászólásában. Kiemelte 
a Takáts Gyula emlékház és a Szivárvány Kultúrház átadását, amivel nagyot lendült Kaposvár 
kulturális élete. A programban szerepel a Rippl-Rónai ház, az Együd Központ és a Csiky 
Gergely Színház felújítása. Amelyek közül csak a Színház felújításának megvalósítása már 
hatalmas lépés lenne a négyéves ciklusban. A Nostra pedig nemcsak a fiatalok szabadidejének 
eltöltésére épül, hanem a kulturális életet is oda fogja vonzani. A kultúra és az  
idegenforgalom nem választható el egymástól, mert a kulturális élet vonzza a turista 
forgalmat. Fontosnak tartotta a sport turizmus lehetőséginek kihasználását, további bővítését, 
amihez Kaposvárnak mindenképpen szüksége van egy 4 csillagos szálloda megépítésére.  
 
dr. Csató László képviselő elmondta, hogy a választókerületében élőktől köszönet és kritika 
is megfogalmazódott. Viszont abban megegyeztek a vélemények, hogy az eddigi 
várospolitikának folytatódnia kell.  Véleménye szerint a program jól összefoglalja a 
következő négy év elképzeléseit, terveit. Kiemelte, hogy a választókerületében élőket  
legfőképpen foglalkoztatja lakókörnyezetük állapota, tisztasága, amivel a program kiemelten 
foglalkozik. Elmondta, hogy a választókerületében élő emberekkel együtt támogatja az  
előterjesztést.  
 
Gelencsér Ferencné képviselő a hozzászólásában a versenyképes oktatásról és képzésről 
beszélt. Magyarországon a középfokú szakképzés során ellentmondásokat és működés i 
zavarokat okozott és okoz ma is az, hogy a gazdaság változásait nem követte az  
iskolarendszerű oktatás és szakképzés rendszere. Nem a tényleges társadalmi szükségletek 
szerint alakították a szakképzés céljait, hanem a gazdaság szakemberi igényeinek rendelték 
alá és keretszámok alapján osztották el a tanulókat. Ezáltal a szakképzés nem vette igénybe a 
változó igényeket, a szakmák erősen eltérő elméleti és gyakorlati voltát. A jövőben olyan 
szakképzési koncepció kialakítást kell alkalmazni, hogy a munkaerő képes legyen 
alkalmazkodni a több szektorú piac gazdaság igényeihez. A program a versenyképes oktatást 
és képzést preferáló duális képzést is kihangsúlyozza, aminek keretében az elméleti képzés a 
szakiskolákban, a gyakorlati képzés az üzemekben, vállalatoknál történik. Ebben a munkában 
koordináló szerepet tölt be a Térségi Integrált Szakképzési Központ, amely közel 5000 
diáknak biztosít piacképes szakmát.  
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Czimmermanné Németh Andrea képviselő hangsúlyozta, hogy a program a gyermekeket  
vállaló fiatal családok, munkájukat folytatni kívánó nők munkába állását is elősegíti. Ez  
megnyilvánul a már elkezdett óvodai férőhelyek biztosításában, mert a jövő nemzedékét  
építik, alakítják, nevelik és tanítják. Az elmúlt években megkezdődtek az óvodai játszóterek 
felújításai, új játékokkal való bővítése, amit 2011-es évben 100 millió forintos játszótér 
felújítási és építési programmal bővítik. Elmondta, hogy egy jól működő önkormányzat nem 
működhet megfelelő gyermek és ifjúsági politikai elképzelések nélkül.  
 
Dér Tamás képviselő köszöntötte az újonnan megválasztott képviselőket. A város 
sportpolitikájában nagy szerepet játszik az iskolai és diáksport, szabadidő sport, fogyatékkal 
élők sportja és versenysportja, a fiatalok testi-lelki fejlődésében és a közösség életre 
nevelésében. Elmondta, hogy Magyarország lakosságának 6-10 %-a sportol, ami a gazdaság 
számára is veszteséget jelent, mert egészségromlás miatt a munkaerő piacon termelés kiesést, 
egészségügyi rendszerben többletkiadást idéz elő. A város 2 milliárd forintot költ évente 
sportjára, ami Magyarország viszonylatában igen magas összeget jelent. Fontosnak és 
támogatandónak tartotta a mindennapos testnevelést, az évenkénti felmérés-rendszer 
bevezetését, a minden alsó tagozatos diák számára tanórai keretek között biztosítandó úszás és 
korcsolyázás és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségének biztosítását. A város a kiemelt 
csapatait erőn felül támogatja, amiről a közeljövőben el kellene gondolkodnia, hogy a kft 
eltartása helyett a kft-nek gondoskodnia kellene a szponzori támogatás szerzéséről.  
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásokra reagálva elmondta, hogy akkor tudnak minden 
célt megvalósítani, ha a Kormánynak is ugyanolyan szándékai vannak, amik elősegítik a 
munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ 
nemcsak hitelezéssel nyújt segítséget a kis és mikro vállalkozásoknak. A szociális  támogatási 
rendszer módosítása csak az önként vállalt támogatási formánál lehetséges, mert a 
rendeletünk értelmében ki tudják szűrni a támogatást kapott embereket környezettanulmányok 
segítségével. Az előző Kormány támogatási rendszerében a nem rászorult embereket is 
segítette, továbbá azokat is támogatta, akik a támogatási összegüket bűnből egészítik ki.   
Bízott abban, hogy a jelenlegi Kormány a szociális támogatási rendszerben figyelembe fogja 
venni a ténylegesen rászorulók segítség nyújtását. Pintér képviselőnek hangsúlyozta a 
Kormány által az önkormányzattól elvont pénzösszegek összegét, ami miatt az önkormányzat 
működését is nehéz helyzetbe hozták.  
A városimázs kialakításánál fontos, hogy egyedi jelzővel tudja megkülönböztetni önmagát az 
ország másik városaitól. Kaposvár számára ez a virágok és a szökőkutak városát jelenti. És a 
jövőben még a kamarazenei fesztivál is a várost meghatározó imázs jeggyé válhat. Elmondta, 
hogy a Kaposvári vendégkártya többször is szóba került, de egyelőre a Kaposvár Kártya 
esetében biztosítanak kedvezményeket a helybelieknek. Pintér Attila határozati javaslatában 
meghatározott céljait a programja tartalmazza, így ezért nem támogatta az indítványt.  
Kiemelte, amennyiben a Vár utcai vállalkozó megépíti a szolgáltatás és szórakoztató 
központot, akkor nem az önkormányzatnak kell a beruházást megvalósítani.  Viszont az épület 
és a terület rendben tartása érdekében szükségesnek vélte a beruházás megvalósítását. 
Jelenleg a megfelelő minőségű  szálloda hiánya a legfőbb akadálya a turizmusnak, 
vendégforgalomnak. Ezért amennyiben a Kapos Hotel tulajdonosa nem újítja fel négy 
csillagos szállodává az épületet, akkor ez a feladat is a városra fog hárulni.  
Dr. Csató képviselőnek elmondta, hogy a panellakók akaratát is beleépítették a programba.  
A térségi integrált szakképző központ hatékonysága abban az esetben javulhat, ha az  
Egyetemmel közösen egy irányba fognak dolgozni.  
A város sokat dolgozott azon, hogy az elvonások ellenére a bölcsödei férőhelyeket és 
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létszámokat megtarthassák, működtethessék, ezáltal a kismamáknak lehetőséget biztosítanak 
a munkába állásra.  
Az ország városai közül Kaposvár biztosít egyedül 4 %-on felüli támogatottságot a helyi 
sportnak, viszont ez nem folytatódhat tovább a nagymértékű elvonások ellenére. 
Hangsúlyozta, hogy a sportegyesületek tulajdonnal rendelkező személyeinek anyagi 
áldozatokat is hozniuk kell a klubjukért, megkeresni a pénzforrás lehetőségét.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1364   Száma: 10.10.14/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 18:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila képviselő határozati javaslati pontjáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 23,53 22,22 
Nem 11 64,71 61,11 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1365   Száma: 10.10.14/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 18:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76,47 72,21 
Nem 3 17,65 16,67 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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187/2010. (X. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kaposvár a legfontosabb” nevet viselő  
várospolitikai célokat megfogalmazó programot jóváhagyta.  
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:                   2014. szeptember 30. 
 
 
 
    

-----3. Előterjesztés pályázatok önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy nettó 5 millió forint  
biztosítása azért szükséges, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat által a Rippl-Rónai villa 
felújítására beadott pályázathoz lévő önerőt biztosítani tudja. Kaposvár közlekedésének teljes  
átalakításához szükséges 13 millió forintos önrész átcsoportosítása a másik határozati javaslati 
pont.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1366   Száma: 10.10.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 18:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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188/2010. (X. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a pályázatok önerejének 
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
 

1.) A Közgyűlés a DDOP-2.1.1/A-2f-2009-002 azonosítójú Komplex turisztikai 
programcsomag projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelemében vállalt 24.557 e 
Ft önerőn felül további 3.125 e Ft önerőt biztosít a költségvetési hiány terhére. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés módosítására. 

 
             Felelős:               Szita Károly polgármester 
             Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki és pályázati igaz gató 
                                        Molnár György gazdasági igazgató 
             Határidő:            2010. október 30. (konzorciumi szerződés módosítására) 
 

2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a „Kaposvári közösségi közlekedés színvonalának 
javítása infrastrukturális fejlesztésekkel” című DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 jelű  
pályázat önkormányzatra jutó 13.752.082 Ft önerejét az MFB Önkormányzati 
Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében megkötött 9 milliárd Ft-os 
hitelkereten belül a Belváros rehabilitáció önerejéhez rendelkezésre álló 1.125.440 e 
Ft hitelkeretből történő átcsoportosítással biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés módosítására. 

  
             Felelős:               Szita Károly polgármester 
             Közreműködik:  Molnár György gazdasági igaz gató 
             Határidő:            2010. november 30.(hitelszerződés módosítására) 
 

3.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kaposvári közösségi közlekedés  
színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel” című  DDOP-5.1.2/B-09-2010-
0005 jelű  pályázat az önkormányzat által átvállalt, a Kaposvár Tömegközlekedési Zrt-
re jutó 46.495.000 Ft önerejét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
             Felelős:               Szita Károly polgármester 
             Közreműködik:  Molnár György gazdasági igaz gató 
             Határidő:            2010. december 31. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés a polgármester illetményéről, költségátalányáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a polgármester  az előző ciklus végi illetményével azonos 
összeget javasolt.  
 

-----Kérdések----- 
 

Csutor Ferenc képviselő megkérdezte, hogy van-e jogi akadálya az illetmény 
megemelésére?  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az emelésnek jogi 
akadálya van, jogszabályi előírás szerint az összeg így is a maximális szorzókkal van 
kiszámolva.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1367   Száma: 10.10.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 18:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
189/2010. (X. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester illetményéről és költségátalányáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2010. október 3. napjától a 
polgármester illetményét havi bruttó 579.800,-Ft-ban, költségátalányát havonta 173.900,-Ft-
ban állapítja meg.  
 
Felelős:                     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:         dr. Nadrai Norbert igazgató 
                       Molnár György igazgató 
Határidő:                   azonnal 
 
     

-----5. Szóbeli előterjesztés a vörösiszap károsultak megsegítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester kérte, hogy a kaposváriak nevében a Kármentő Alap megadott 
számlaszámára utalhasson át a város a vörös iszap katasztrófa által sújtott településeken élők 
megsegítésére.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1368   Száma: 10.10.14/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 október 14 18:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
190/2010. (X. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Kármentő 
Alap 11794022-22222222 számlaszámára, a vörösiszap katasztrófa által sújtott 
települések részére, az önkormányzati és lakossági károk enyhítésére 1.000.000 Ft  
támogatást nyújt. 
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Molnár György igazgató 
Határidő:                   azonnal 
 
 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az alakuló ülés folytatása 
2010. október 18-án 16 órakor folytatódni fog.  
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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             Kiss Tamás  
                            képviselő képviselő 
 
 

jegyzőkönyv-hitelesítők 
 
 


