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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2010. december 9. 
 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait,  
a Hivatal megjelent munkatársait, a településrészi önkormányzati képviselőket, külső 
bizottsági tagokat, és a sajtó munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
testület 18 tagja közül 18 jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. Elmondta, hogy az  
előterjesztésekhez meghívott vendégeket várnak, és a témát megérkezésükkor fogják 
megtárgyalni.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• a településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést,  

• a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést,  

• a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 3/1993.(II.05.) 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést,  

• a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztés generál 
kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról szóló előterjesztést,   

• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  

• a módosító képviselői indítványt.  

 
dr. Lamperth Mónika képviselő ügyrendi javaslatában kérte, hogy a módosító képviselői 
indítványt vegyék előre, hogy a hozzászólást kérő vendégnek ne kelljen sokat várnia. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy több civil szervezet is jelezte hozzászólási 
szándékát a napirendhez, ezért délután kerül sor a megtárgyalásra.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1458   Száma: 10.12.09/0/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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238/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 

- a részönkormányzatok tagjainak megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést, 
- a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést, 
- a  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 3/1993. 

(II.05.) rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, 
- a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztés generál 

kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget  
biztosított Mihalecz András frakcióvezető számára. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a településrészi önkormányzatok tagjainak a megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

5. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díj módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

7. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

9. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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10. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

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

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
13. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 

rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
14. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

15. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

17. Előterjesztés a 2011. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés az óvodák és az általános iskolák alapító okiratainak módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
19. Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20. Előterjesztés utcák elnevezéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

21. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2011. évi működési előleg 
kérelmeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés a kaposvári Látványtánc EB megrendezéséről szóló, 280/2009.(XII.10.) 
sz. önkormányzati határozat módosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés az időskorúak átmeneti otthona nyújtotta ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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24. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
28. Előterjesztés a 17409/1. hrsz-ú, Kaposvár, Csillag utcai ingatlan vásárlásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés a Kaposvár, gr. Apponyi A. u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 95. szám alatti üres bérlakások állományból történő 
kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

31. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. I/7., valamint a Kaposvár, Tallián Gy. u. 122. 
sz. alatti üres lakások értékesítésére beérkezett vételárajánlatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés Kaposvár, Honvéd u. 13. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
33. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő területén megépített nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek ajánlatkérési felhívására érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi stadion 
területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Előterjesztés a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő 
kilépésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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38. Tájékoztató a címzetes főjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40. Tájékoztató a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármesterek 
esetében alkalmazandó munkajogi szabályokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

41. Előterjesztés az Állami Számvevőszék jelentéséről Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

43. Képviselői módosító indítvány a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 
hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes  
elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika képviselő 
 

44. Előterjesztés a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

45. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról 
szóló 3/1993.(II.05.) rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

46. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 
fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

47. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

48. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált személyekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

 
49. Előterjesztés üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajánlatkérési 

felhívására érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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50. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás összegének megállapítása miatt benyújtott 
fellebbezésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

51. Előterjesztés kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

52. Előterjesztés a 2010. évi „Év Sportolója”, „Év Utánpótláskorú Sportolója”, valamint  
„Év Diáksportolója” elismerések odaítéléséről 

 Előterjesztő: Dér Tamás tanácsnok 
 

 
 
Szita Károly polgármester kérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságokat, 
hogy az első szünetben tárgyalják meg a napirendre felvett előterjesztéseket.  
 

-----1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőtestületet az előterjesztés elsőként való 
megtárgyalására, mert egy pályázat beadásához szükséges a pozitív közgyűlési döntés 
felküldése Budapestre.  

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1459   Száma: 10.12.09/1/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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239/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés az 30/2008. (II. 28.) önkormányzati határozat határidejét 2014. december 

31-re módosítja. 
 

Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Sárdi Péter   igazgató 
Határidő:   2014. december 31. 

 

2.) A Közgyűlés az 154/2008. (VI.5.) önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2013. 
december 31-re módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Bajzik Imre igazgató 
   dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2013. december 31. 

 

3.) A Közgyűlés az 92/2009. (IV. 23.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2011. 
március 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Tapsonyi Tünde pályázati referens 
Határidő:  2011. március 31. 

 
 
4.) A Közgyűlés az 135/2009. (VI. 11.) önkormányzati határozat határidejét 2011. december 

31-re módosítja. 
 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2011. december 31.  

 
 
5.) A Közgyűlés az 166/2009. (VII. 13.) önkormányzati határozat határidejét az „Add a 

kezed” Alapítvány vonatkozásában 2011. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Stickel Péter igazgató 
Határidő:                            2011. április 30.  

 
6.) A Közgyűlés az 52/2010. (II.25.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:   Sárdi Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
      Határidő:             azonnal 
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7.) A Közgyűlés a 69/2010. (III.29.) önkormányzati határozat 1.) pontját az alábbiakra 
módosítja: 

 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a DDOP 4.1.1/C-2009 jelű „szociális város-
rehabilitáció” tárgyú pályázatot, annak Előzetes Akcióterületi Tervét az alábbi bekerülési 
költséggel és forrásösszetétellel hagyja jóvá: 
 

A pályázat összköltsége: 1.272.191 000 Ft. 

Összes elszámolható költség: 1.272.191.000 Ft. 

A pályázat összes elszámolható önereje: 254.060.900 Ft. 

Önrész Önkormányzatot terhelő összege: 228.318.553 Ft. 

Konzorciumi partnerek önereje: 25.742.347 Ft. 

Támogatás összege: 1.018.130.100 Ft. 

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 845.329.148 Ft. 

Támogatási intenzitás: 80,03% 

Önkormányzatra jutó átalagos támogatás intenzitás: 78,73% 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2011. március 31. 
 
8.) A Közgyűlés a 84/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat 1.) 2.) és 3.) pontjának 

határidejét 2011. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2011. április 30. 

 
9.) A Közgyűlés a 95/2010. (IV. 28.)  önkormányzati határozat I. pontját az alábbiak szerint 

kiegészíti: 
 

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, melynek alapító okirata 2011. január 
elsején lép hatályba. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2010. december 15. 

 
 
10.) A Közgyűlés az 95/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat II. pontjának 

határidejét 2011. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

      Molnár György igazgató 
 Határidő:  2011. december 31. 

 
 

-----2. Előterjesztés a településrészi önkormányzatok tagjainak a megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a múlt héten lezajlottak a településrészi 
önkormányzati jelölőgyűlések, ahol a 3 legtöbb szavazatott kapott jelöltet támogatja a 
településrészi önkormányzatok tagjainak posztjára.  

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1460   Száma: 10.12.09/2/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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240/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 

tagjaivá a következő személyeket választotta meg: 
Deák Gabriella 
Nagy Attila 
Kisné Mráv Marianna 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposszentjakabi Településrészi 

Önkormányzat tagjaivá a következő személyeket választotta meg: 
Kukuly Sándor Mihály 
Schmidt Zoltánné 
Szép István 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   azonnal 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Toponári Településrészi Önkormányzat 

tagjaivá a következő személyeket választotta meg: 
Hermanné Kanyar Júlianna 
Pető Ferenc 
Dr. Szabó Zsolt 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   azonnal 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 

tagjaivá a következő személyeket választotta meg: 
Szelthafner László 
Tóth Beatrix 
Várdai Tibor 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:   azonnal 

 
Szita Károly polgármester gratulált a megválasztott településrészi tagoknak és munkájukhoz  
sok sikert kívánt. Kérte a megválasztott településrészi önkormányzati tagokat és azokat, akik 
még nem tettek esküt, hogy Kiss Tamás képviselő előolvasásával tegyék le esküjüket.  
Eskütétel. 
Elmondta, hogy a településrészi önkormányzati tagok a Díszterem előtti folyosón átvehetik az 
igazolványukat, illetve a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüket. Továbbá kérte a 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat megválasztott képviselőit, hogy az első szünetben 
tartsanak rendkívüli ülést, és tárgyalják meg az állattartásról szóló rendelet módosítását, mivel 
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az Kaposfüredet érinti. 
 
Szita Károly polgármester megadta a szót napirend előtti felszólalásához Mihalecz András 
tanácsnok részére.  
 
 Mihalecz András napirend előtti hozzászólásában a közéleti politikai kultúráról beszélt. Az 
elmúlt hetekben szembesülni lehetett azzal, hogy némely képviselő sok mindenre képes a 
céljai eléréséért. Voltak, akik indokolatlanul ijesztgették a társasházban élőket, vagy 
minősíthetetlenül agresszív módon reagáltak a taszári reptérrel kapcsolatos esetleges  
kormányzati vizsgálat igényére. Hosszabban pedig egy, még a kampány ideje alatt megtörtént 
„bűncselekményről” szólt. A szocialista párt egyik képviselőjelölt lakásáról valaki két, a 
Fidesz Magyar Polgári Szövetséget lejáratni akaró hozzászólást írt az egyik internetes lap 
cikkei alá. A Kaposvári Városi Bíróság végzése szerint bűncselekmény történt, aminek az 
elkövetőjét a rendőrségi vizsgálat nem tudta kideríteni, így az elkövető személye a családon, 
illetve a szocialista párton belül maradt. Felkérte a szocialista képviselő társait, hogy 
mondjanak nemet az efféle eszközökre, a rágalmazásra és az ijesztgetésre.  
 
 

-----3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítményéről és a költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az év elején elfogadott tervezetnek megfelelően 
alakult az ez évi költségvetés, sőt, még a költségvetési hiányt közel 47 millió forinttal 
csökkentették. A bizottsági szakban felmerült módosítással együtt kérte a képviselő-testületet, 
hogy támogassa az előterjesztést. A Kaposvári Rákóczi FC azzal a kéréssel fordult hozzá, 
hogy 2011. január hóban esedékes önkormányzati támogatásból 1,2 millió forintos támogatás  
kifizetését hozzák előre.  

 
-----Kérdések----- 

 
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy a Rákóczi eredetileg mekkora összeget kért?  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő reagálni kívánt a napirend előtti hozzászólásra.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat kimondja, 
napirend előtti felszólalást csak a választásokon kellő számban képviseltetett képviselőcsoport 
tehet.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy mennyibe kerül a kaposváriaknak a 
kamatmentes alapítói kölcsön időtartamának meghosszabbítása az új piac és vásárcsarnok 
esetében?    
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy lehetséges-e egy más konstrukcióban való 
elgondolás a kiemelt sportegyesületek kölcsönei visszafizetés esetében? Milyen esélye van 
annak, hogy a kosárlabda és a Rákóczi klub visszafizeti a kölcsönöket?  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Rákóczi klub közel 7 millió forintos összeget 
kért az önkormányzattól, és az esedékes decemberi kölcsön 2,9 millió forint volt, aminek az  
átutalása már megtörtént.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kamatmentes alapítói kölcsön kérdésére válaszolva 
elmondta, hogy  a hitelfelvételre eddig még nem került sor, ezért kérik a hitelfelvétel 
hosszabbítását.  
 
Szita Károly polgármester a kölcsön visszafizetésének támogatásra való átfordítását nem 
javasolta, mivel a klubok jelentős összegű kölcsönöket kaptak. Abban az esetben látott a 
kölcsön fizetésére esélyt, ha jelentős szponzori támogatásból tudnák visszafizetni a 
kölcsönöket, vagy ha a Kormány elfogadná a már megtervezett új sportfinanszírozási 
rendszert, amikor a nyereséges cégek a befizetett adójuk egy részéről rendelkezhetnek az 5 
kiemelt sportág támogatására.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1461   Száma: 10.12.09/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Rákóczi FC támogatásának elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87,50 77,77 
Nem 1 6,25 5,56 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1462   Száma: 10.12.09/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a bizottsági szakban felmerült módosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1463   Száma: 10.12.09/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76,48 72,22 
Nem 2 11,76 11,11 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 64/2010.(XII.10.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 
4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1464   Száma: 10.12.09/3/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 08:33  
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 14 93,33 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
241/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
1.) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

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

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2011. április 30. 

 
3.) A céltartalék terhére a 2010. évi várható teljesítés alapján jóváhagyott intézményi 

támogatások a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges felhasználás alapján 
tételesen kerüljenek elszámolásra. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2011. április 30. 
 
4.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére 

nyújtott 62.918 e Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2011. március 31-ig 
meghosszabbítja azzal, hogy a Társulás a mindenkori bevételei terhére köteles a kölcsön 
összegét minimalizálni. 

 
      Felelős:             Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2011. március 31. 
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5.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 50.000 e Ft kölcsön 
visszafizetési határidejét 2011. december 31-re módosítja.  

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2011. december 31. 
 
6.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére jóváhagyott 15.000 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2011. december 31-re módosítja.  
 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2011. december 31. 
 
7.) A Közgyűlés a Kaposvári Nagypiac Kft részére jóváhagyott 10 millió Ft kamatmentes 

alapítói kölcsön visszafizetési határidejét 2011. június 30-ra módosítja.  
 
      Felelős:              Szita Károly  polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György  igazgató 
      Határidő:            2011. június 30. 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Rákóczi Stadionban lévő VIP  

férőhelyeknek a Rákóczi Labdarúgó Kft részére történő bérbeadásához azzal, hogy a Kft-
nél ebből adódóan jelentkező többlet kifizetés pénzügyi fedezetét a Kft önkormányzati 
támogatásának megállapításakor biztosítja. 
 

      Felelős:              Szita Károly  polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2011. február 28. 
 
9.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2010. évben a Széchenyi István Kereskedelmi és  

Vendéglátóipari Szakképző Iskola részére 2.751 e Ft, az Együd Árpád Általános 
Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 4.200 e Ft 
túlfinanszírozást engedélyez, melynek visszavonására a tényleges igénybevételnek 
megfelelően az intézmények 2011. évi költségvetéséből kerül sor.  

 
      Felelős:              dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik: Molnár György igazgató 
                                Tóth Imre igazgató 
                                Horváth Gáborné igaz gató 
      Határidő:           2010. december 31. 
                                2011. február 28. (visszavonásra) 
 
10.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola Virá g 

utcai sporttelepén kialakított műfüves edzőpálya önkormányzati adósságszolgálata 50 
%-nak a 128/2008.(VI.5) számú önkormányzati határozattal előírt intézményi 
megtérítésétől 2011. január 01.-től eltekint. A Közgyűlés a fenti kötelezettség 
megszüntetése ellentételezéseként az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolában 1 
fő adminisztratív és 1 fő takarítói üres álláshelyet 2010. december 01.-től megszüntet.    
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           Felelős:                 Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:     Molnár György igazgató 
                                         Horváth Miklós igazgató 
           Határidő:               2010. december 31. 
 
11.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány 

részére az Ifjúsági Hangversenysorozat megrendezéséhez biztosított 1 millió Ft 
önkormányzati támogatási összegbő l az Adventi Hangversenyre 423 e Ft, az Újévi 
Hangversenyre 577 e Ft felhasználását engedélyezi.  

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

12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármester és a Címzetes  
Főjegyzőt, hogy soron kívül folytassanak egyeztetéseket a Somogy Megyei 
Önkormányzat illetékeseivel a könyvtári feladatellátással kapcsolatos kérdésekben. 
 

      Felelős:             Szita Károly polgármester 
                                dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
      Határidő:           2011. január 31. 

 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a fiókkönyvtár hálózat szervezeti és 

működési racionalizálásának kidolgozására felkéri a Polgármestert. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:           2011. június 30. 

 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megkéri a Nemzeti Erőforrás Miniszter 

véleményét a könyvtári ellátás átszervezéséről. 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:           2011. január 31. 

 
15.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 

a „Kaposvár bérlakás felújítási program”-ra a 4142009116203 azonosítószámú 
döntéssel megítélt 20.000 e Ft TEKI támogatásról lemond. 

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

 
16.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 

nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 2.375 e Ft összeget a 
céltartalékban elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa terhére 
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átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2010. január 01-jei egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2010. december 31. 

 
17.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az iparosított technológiával épület lakóépületek 

energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására 
LFP-2008-LA-2 és ZBR-PANEL kódszámon meghirdetett támogatási program 
keretében megítélt önkormányzati támogatásokat a 2011. július 31-ig igazoltan 
befejeződő és elszámolt felújításokhoz biztosítja. A Közgyűlés a társasházakat, 
szövetkezeti házakat 2010. január 31-ig kéri nyilatkozni a támogatási igény  
fenntartásáról, a felújítási munkák befejezéséről és a támogatás elszámolás 2011. 
július 31-ig történő benyújtásáról 

    
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:           2011. január 31. 

 
18.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a KAVÍZ Kft. saját forrásból finanszírozva a II. 

számú szennyvíztisztító telep szociális épületében lévő tárgyalóhelyiséget kb. 1.500 e 
Ft értékben laboratóriummá alakítsa át és az átalakított helyiségben mikrobiológiai és  
mikroszkópos laboratóriumot rendezzen be. A Kft. a helyiség átalakítását a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága műszaki ellenőrzése mellett  
köteles elvégezni. A Kft. a beruházást idegen ingatlanon végzett beruházásként tartja 
nyilván könyveiben és számolja el utána az amortizációt. Az üzemeltetési szerződés az 
amortizáció teljes elszámolása előtti megszűnése esetén a Kft. a beruházást köteles  
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adni. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
                          Molnár György igazgató 
Határidő:          2011. február 28. 

 
19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a KAVÍZ Kaposvári Víz- és  

Csatornamű Kft többségi tulajdonosa a társaság társasági szerződésének az  
előterjesztés mellélete szerinti IV. számú, a társaság alaptőkéjének felemelésérő l és az  
elektronikus szavazás lehetőségének biztosításáról szóló módosítását jóváhagyja.  
 

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

 
20.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére a 2011. 

január hóban esedékes önkormányzati támogatásból 1.200 e Ft támogatási összeg 2010. 
december hóban történő megelő legezését engedélyezi.   
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Felelős:                    Szita Károly 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2010. december 17. 

 
 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében kiemelte a már megkezdett és az újonnan 
indított beruházásokat. A 2011. évi költségvetésben megjelennek a kaposváriak által is  
támogatott programok főbb elemei: a Domus környékének javítása, a Honvéd utcai 
kazánházból terhes gondozó kialakítása, a Családsegítő Központ új épületbe való költöztetése, 
a Pécsi és a Nádasdi utca környékének rendezetté tétele, ami 1,9 milliárd forintba kerül.  
Kaposvár és környékén 8,3 milliárd forint összegből egy új hulladékgazdálkodási rendszer 
kiépítése, kialakítása fog megtörténni. 571 millió forintból pedig a közlekedésfejlesztés 
valósulhat meg: a dinamikus utas fejlesztési rendszer kialakításával, elektronikus jegyrendszer 
és a megállók teljes infrastruktúrájának átalakításával. A vasút és környékének intermoduláris  
csomópont létesítésére 379 millió forintot költenek, ebben szerepel a tervezés és  kialakítás. 
Továbbra is folytatódni fog az út és a járda felújítás, hangsúlyt fektetve a kisebb volumenű  
járda és úthibák javítására. Intézményhálózat működése normatíváknál látható egy kismértékű  
emelkedés, ezért továbbra is nagymértékű támogatás szerepel a költségvetésben. A 
felhalmozási és a működési hiány esetében pedig februárban egy jelentős stabilitással bíró 
költségvetést hoznak a pozitív elbírálás esetén. Elmondta, hogy a bizottságok megtárgyalták 
és elfogadásra javasolták az előterjesztést.  
 

 
 -----Kérdések----- 

 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat bevétele 2010. évhez 
képest 17,3 %-al, vagy - számításai szerint - 21,6 %-al csökkent? A koncepcióban miért nem 
szerepel a panel felújítási program folytatása?  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mit tesz a város a jövő évi 2,5 milliárdos  
működési hiány csökkentésére úgy, hogy az éves adósságszolgálat is megmarad? Mit tudnak 
tenni annak érdekében, hogy a következő évi költségvetés ezt elbírja?  Mit lehet tenni annak 
érdekében, hogy az Arany János tehetséggondozó programot folytatni tudják? Mi annak az 
oka, hogy a költségvetés 4,5 %-os iparűzési adó csökkenéssel számol?   

 
Szita Károly polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a Gazdasági Igaz gatósághoz  
forduljanak, amennyiben kérdésük van a költségvetéshez. Az önkormányzati bevétel 
csökkenésének okai: nem vesznek fel európai uniós támogatásokat, vagy hiteleket a 
beruházásokhoz, csökkentik a nagyberuházások számát, és nem szerepeltetnek annyi 
illetékbevételt a költségvetésbe, mint tavaly. Összességében 17,3 %-al csökken az  
önkormányzat bevétele. A panel felújításról elmondta, hogy folytatódni fog, és bízik abban, 
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hogy a Kormány támogatni fogja a panel felújítási programot. Elmondta, hogy a februári 
előterjesztésnél mindenképpen stabil költségvetésre fog javaslatot tenni. Az Arany János 
tehetséggondozó program helyett lesz más tehetséggondozó program. Az iparűzési adó 
tekintetében pedig csökkenés helyett növekedést mutat a költségvetés, aminek megvan a 
reális alapja, annak ellenére, hogy jelenleg 300 millió forint van a közepes és 
nagyvállalatoknál, és 70 millió forint kedvezményt hagytak a kisvállalkozóknál is a 
munkahelymegőrzés miatt.  
 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok szerint a koncepciónak tükröznie kellene a gazdaság növekedésének 
beindítását és a foglalkoztatás növekedését, amellett, hogy megőrzi a költségvetési stabilitást. 
Bizakodó a költségvetési hiány kezelésénél, hiszen az elmúlt években a koncepció mindig 
sokkal nagyobb működési hiányt mutatott, mint a tényleges költségvetési tervezet. De 
kíváncsi az előterjesztő intézkedéseire, ami által csökkenti a tényleges működési hiányt, 
amellett, hogy a város az adósságszolgálatot vállalni tudja.  A jelenlegi Kormány a központi 
költségvetésből közel 230 millió forintot von el Kaposvártól az új adóerőképesség számítás  
módszertani megváltoztatása miatt, és tény, hogy egy évvel ezelőtt az előterjesztő jobban 
kihangsúlyozta volna ezt az elvonást.  
 
dr. Csató László tanácsnok szerint a költségvetési koncepció alapelvei jól kiemelik a 
költségvetés összeállításának munkairányait. A költségvetés legnagyobb tételét továbbra is az  
oktatás és a kulturális terület fenntartása, fejlesztése jelenti, ami biztonságot ad az oktatással, 
neveléssel, kultúrával és tudománnyal foglalkozók számára. Így az önkormányzat saját 
forrásaiból kiegészítve nyugodt, biztonságos óvodai és iskolai munkavégzést, sokrétű, gazdag 
kulturális élet fenntartását segíti. A nagyberuházások között örömmel látta az Együd Árpád 
Művelődési Központ és a Rippl-Rónai villa átalakítását, a Klebelsberg kollégium 
energiatakarékosság csökkentésére szolgáló napkollektoros átalakítását. Örült a 
választókerületében tervezett 1,3 milliárd összegű felújításnak, amibe a közterületeik 
fejlesztése és a volt kazánház átalakítása is beletartozik.   
 
dr. Lamperth Mónika képviselő egyetértett azzal, hogy a kormány-, az önkormányzati- és 
uniós forrásokból történő beruházások megalapozták Kaposvár jövőjét. A biztonság, munka, 
otthon, család, egészség, rend prioritást kíván biztosítani, de a koncepcióban ezeket az 
elemeket nem jelenítették meg. Az önkormányzati bevétel csökkenése mellett, az állami 
normatívák szinten maradnak és a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatását szüntetik 
meg. A helyi adóbevételeknél jelentősnek ítélte a 4,5 %-os csökkenést, de legdrámaibbnak a 
230 millió forintos bevételkiesést vélte. Javasolta, hogy a panelfelújítás érdekében éljen 
felterjesztési jogával, illetve a kormánypárti képviselő módosító indítvánnyal a központi 
költségvetéshez.   
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy a központi költségvetésbe 3 milliárd 
forintot szán a Kormány a panel felújításra, szemben a korábbi 11 milliárddal, ami már új 
panelprogramok indítására nem elég. Kérte a fideszes többség támogatását, hogy támogassák 
indítványát, hogy éljenek felterjesztési jogunkkal, és kérte, hogy dr. Heintz Tamás is  
támogassa az indítványát, hogy ne álljon le a panel felújítási program.  
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dr. Heintz Tamás tanácsnok szerint emlékezni kell az elmúlt félév új Kormányához kötődő 
sürgős lépesek miértjeire is. A Kormány első költségvetésében feledtetni akarja a múltat, az 
elmúlt Kormány által okozott helyzetet. Kérte a kaposváriakat és a képviselő társait is, hogy a 
költségvetési koncepciót úgy szemléljék, hogy a válság elől való menekülés és a 2011-es év 
talpra állítását célzó rendelkezések kiindulást jelentenek, hogy Kaposvár és az ország is talpra 
tudjon állni.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok dr. Lamperth Mónika képviselőnek javasolta, hogy a számára 
hiányzó prioritásokat építse be a költségvetési hozzászólásába és kiemelte, hogy a Pénzügyi 
és Vagyongazdálkodási Bizottságon egy általuk delegált bizottsági tag dicsérte a koncepciót. 
Úgy látta, hogy a koncepció a valós tényeken alapul és a realitásoknál kell maradniuk, ezért 
javasolta az előterjesztés támogatását.  
 
Pintér Attila tanácsnok a koncepcióban lévő prioritásokról elmondta, hogy a célok 
támogatandóak, viszont egyértelműen nem látható a koncepcióban lévő megvalósításuk azzal 
együtt, hogy még gazdaságélénkítést is mutasson a 2011. évi költségvetés.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok javasolta, hogy a szocialista képviselők egyeztessenek egymással 
az azonos véleménynyilvánítás miatt.  
 
Szita Károly polgármestert nem lepte meg, hogy Pintér Attila tanácsnok nem támogatta a 
koncepciót, de örült annak, amikor tanácsnok úr a beruházások elkészültével együtt örült a 
fideszes képviselőkkel. Elmondta, hogy a kaposváriaknak építik az utakat, készítik a 
beruházásokat, működtetik az óvodákat, iskolákat. Megköszönte dr. Csató László, Csutor 
Ferenc és Borhi Zsombor tanácsnok véleménynyilvánítását. Kiemelte, hogy a megújuló 
energiák azért is fontosak, mert csökkentik a függőséget, a kiszolgáltatottságot. 2011-ben a 
biomassza gyár építését kezdik, emellett a távfűtő vezetékrendszer, üzem építésével, 
bővítésével folytatják. A napenergiát melegítés céljára és a biogázzal való fűtést célozzák még 
meg. A koncepcióban kijelölték azokat a fő elemeket, amelyek az itt élők mindennapjait  
javíthatják, ami nem kis feladat a 8 évi nagymértékű elvonások után. Elmondta, hogy a 
módosító indítványt - hogy éljenek felterjesztési jogukkal, hogy a Kormány az elkövetkező 
esztendőkben is támogassa a panelfelújítást -, az előterjesztő támogatja.  

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1465   Száma: 10.12.09/4/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a módosító indítvány elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1466   Száma: 10.12.09/4/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
242/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendelete az előterjesztésben megfogalmazott alapelvek, 
célkitűzések figyelembevételével kerüljön kidolgozásra. 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:             2011. január 25. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felterjesztési jogával élve 

kéri a Kormányt, hogy az elkövetkező esztendőkben is támogassa a panelfelújítási 
programot. 
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Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:             2011. január 31. 
 

 
-----5. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díj módosításáról 

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

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Komáromi Attila ügyvezető igazgatót és elmondta, 
hogy az Energia Hivatal véleménye a honlapon megtalálható.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztés megtárgyalásához  
szükséges Energia Hivatali vélemény megérkezett, javaslatukban 6 %-os alapdíjemelést  
tartanak szükségesnek. Ehhez képest az előterjesztés 4,7 %-os alapdíjemelésre tesz javaslatot, 
úgy hogy a szolgáltatóval egyeztetve kigazdálkodható a különbözet, és a nyereséget 0,09 %-ra 
redukálja a cég, még az amortizációs díjak és a vállalkozási bevételek költségcsökkentő  
elemként történő bevonásával is. Élnek felterjesztési jogukkal, hogy a Kormány törölje el a 
igazgatási szolgáltatási díjat, ami miatt minden áremelésnél a szolgáltató közel 1 millió 
forintot fizet az államnak. Elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és 
támogatták az előterjesztést.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy azért nem támogatja az előterjesztést, mert a 
Kormány által a jövő évre, a költségvetésbe tervezett 3,5 %-os infláció mértékénél nagyobb 
mértékű díjemelést nem tart szükségesnek.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő nem támogatta a díjemelésnél a 3,5 %-os infláció 
mértékénél nagyobb mértékű emelést, kivételként a szemétszállítási díjat említette, ahol nem 
támogatott semmiféle díjemelést, mivel megvan a forrása a cég luxusmenedzsment 
csökkentésében és szolgáltatási díjak kiegyenlítésében. Nem támogatta az alapdíjemelést sem, 
mert ebben a nehéz helyzetben a kaposváriak igazságtalannak tartják a magas díjfizetést, 
akkor is, amikor nem veszik igénybe a távhőszolgáltatást.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok kiemelte, hogy az előterjesztés táblázata is mutatja, hogy a 
kaposvári távhőszolgáltatási díj az országban az olcsóbb díjak közé tartozik. Bízott abban, 
hogy a biomassza üzem működésével javulni fog a távhőszolgáltatás minősége és csökkeni 
fog a díj is. Hangsúlyozta, hogy az alapdíjemelésre évek óta nem volt szükség, de most a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal egyetértésben támogatták az előterjesztést.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben szerepeltetik az 
infláció mértékét, az adott tevékenység költségeinek alakulását. A szolgáltató 7 %-os  
díjemelésre, ezzel szemben az Energia Hivatal 6 %-ra tett javaslatot. Emellett a törvény 
előírja, hogy a szolgáltatónak tisztességes nyereségre is szert kell tenni a tevékenységgel, ez  
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esetben ez 0,09 %-os, és a Hivatal még figyelembe veszi a lakosság teherbíró képességét is.  
Tavaly 13,5 %-al csökkentették az alapdíj árát, ezzel szemben továbbra is támogatta az 
előterjesztésben javasolt díjmértéket.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1467   Száma: 10.12.09/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 65/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj 
megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 
4/2006.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1468   Száma: 10.12.09/5/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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243/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a távhőszolgáltatási díj módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy él felterjesztési jogával és kezdeményezi a 
Kormánynál a távhőszolgáltatók által a Magyar Energia Hivatalnak fizetendő igazgatás-
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének eltörlését.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. január 10. 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságokat, 
hogy a szünetben tárgyalják meg az új előterjesztéseket.  
 
 

-----6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes 
irányítási rendszerének kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Tanács Zoltánt, az IFUA Kft. szakértőjét és Gombos 
Attila vezérigaz gató urat. Elmondta, hogy a legutóbbi Közgyűlésen döntöttek a holding 
megalakításáról, hogy a leghatékonyabb és a legjobban működő kaposvári közszolgáltató 
céget hozzák létre, ahol a szolgáltatások tekintetében a közösségi tulajdonnak elsőbbsége van 
a magántőkével szemben. Akkor megbízták a szakértőket, hogy 3 intézmény esetében 
vizsgálják meg, javasolják-e a holdingba való bevonásukat. Ezek a következőek: Uszoda és  
Gyógyfürdő, a Kapos TV és Rádió Kht és a Sportcsarnok és intézményei. A szakértők az 
uszoda és a Kapos TV esetében javasolták a bevonást, viszont a Sportcsarnok esetében addig 
nem támogatták, amíg a piacorientált működést nem érik el,  mivel jelenleg 90 %-os  
önkormányzati támogatásból működtetik az intézményt. Továbbá elmondta, hogy javaslatot 
tesz az igazgató tanács és a felügyelő bizottsági tagokra.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy tagvállalatok közös számlázási és díjhátralék 
kezelési rendszerét leghamarabb mikor lehet bevezetni? A tanulmányban az is szerepel,  
amennyiben a holding szervezet egy részéhez önállóan csatlakozik a Sportcsarnok, akkor 
közös közbeszerzésben tudna részt venni. Tervezi-e a Sportcsarnok, hogy emiatt önként 
csatlakozik a holdinghoz, ha igen, akkor mikor és milyen ütemben fogja megtenni?  
 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mit értenek egy egyszemélyes vezetésnél az 
alapító okiratban szereplő „ellenőrzött társaság legfőbb szerve” alatt?  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő egyetértett a holding létrehozásának célkitűzéséivel.  
Polgármester úrtól megkérdezte, hogy megfontolja-e azt, hogy a gyermekétkeztetést 
önkormányzati közszolgáltatások közé visszavegye?  
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Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a 
gyermekétkeztetés most is az önkormányzati feladatok között szerepel, amit ellátnak, 
elláttatnak. Nemcsak a Sportcsarnok esetében, de a többi önkormányzati fenntartású 
intézmény esetében is igénybe kell venni a közös közbeszerzést, hogy gazdasági előnyt 
jelentsen. Megkérte Tanács Zoltán szakértőt, hogy az alapító okirattal kapcsolatos kérdésre és  
a holding struktúra felállításáról beszéljen.  
 
Tanács Zoltán, az IFUA Kft. szakértője elmondta, hogy a közös számlázást vizsgáló 
tanulmányban tervezték a számlázás egységesítését, viszont egy komolyabb összevonást 
részletesebb, gyakorlatban kipróbált munka fogja megelőzni. Az alapító okiratban szereplő 
„társaság legfőbb szerve” alatt az ellenőrzött társaság taggyűlését, közgyűlését kell érteni,  
illetve a holding igaz gatóságát. Az igazgatóság a taggyűlésen vagy a Közgyűlésen való 
részvételre meghatalmazhatja egyik tagját is, például a vezérigazgatót.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok támogatta, hogy a közös együttműködés előnyeit használja ki a 
legtöbb cég, intézmény a közös költséghatékonyság érdekében. Támogatta az előterjesztést is 
azzal együtt, hogy a tagvállalatok működése költséghatékonyabb legyen és ezeket az 
előnyöket a kaposváriak részére vissza tudják juttatni, ami többek között a díjemelésekben 
fog megnyilvánulni. Továbbá az intézmények, szervezetek számára is előnyt jelenthet, akkor 
nemcsak a kaposváriaknak nyújt kedvezményt. A várakozásokat az előterjesztés megalapozta, 
és bízott abban, hogy a tervezett számítások alapján az előnyökkel 1-2 éven belül számolhat a 
város, amennyiben ez nem valósul meg, akkor a Közgyűlésnek be kell avatkoznia a holding 
működésébe.  
 
dr. Csató László tanácsnok támogatta az előterjesztést. Az alapító okirat 18. fejezet 8. 
pontjának módosítását kérte, miszerint csak a Közgyűlést ruházná fel jogkörrel.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő hozzászólásában elmondta, hogy támogatja az  
előterjesztést. Javasolta, hogy dr. Csató László tanácsnok módosítását támogassa a képviselő-
testület, mert a Közgyűlés által kontroláltabban működhet a holding. A gyermekétkeztetésről 
elmondta, hogy az önkormányzat kiadta a Pensió Kft-nek, ahol még mindig problémák 
vannak a színvonallal. Visszatérve a holding működésére, remélte, hogy a várt számításokkal 
fog működni a cég a kaposváriak érdekében.  
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés megvalósítását követően 
látható, hogy Kaposvár gazdasági életében talán az egyik legjelentősebb változás fog 
bekövetkezni. Dicséretesnek vélte a város szerepét, hogy amíg megalapításkor már több 
nagyváros esetében tapasztalhatóak voltak a felmerülő hibák, így Kaposvárt illetően ezek már 
kiküszöbölendő feladatok, hogy a kaposváriak számára minőségben és a szolgáltatás árában is  
pozitív elemek jelenjenek meg.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a kaposvári közszolgáltató holding 
Kaposvár város polgárai tulajdonában van, felhatalmazva a közgyűlést a tulajdonosi 
képviselet megválasztására, így továbbra is  a Közgyűlés dönt a delegáláskor és az igazgató 
tanács tagjainak megválasztásáról. Az igazgató joga megválasztani a vele együtt dolgozó 
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embereket. Javasolta, hogy a holdingigaz gatóság és a felügyelő bizottság 3-3 főből álljon. Az 
igazgatótanács elnökének Gombos Attila vezérigazgatót javasolta, a másik két tagnak pedig 
Szabó Krisztiánt és Hájos Lászlót. A felügyelő bizottsági tagokra tett javaslata a következő 
volt: dr. Csató László, Torma János és Kiss Tamás, akik maguk közül választják meg a 
felügyelő bizottság elnökét.  
 
Pintér Attila ügyrendi javaslatában elmondta, hogy dr. Csató László tanácsnok a 
tagvállalatok felügyelő bizottsági tagjainak kinevezéséről szóló kérdésére nem kapott 
megnyugtató választ.  
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a tagvállalatok vezetőit a holding 
igazgatótanácsa fogja kinevezni. Kérte, hogy az általa javasolt módosítással együtt fogadják el 
a határozati javaslatot. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1469   Száma: 10.12.09/6/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
244/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításához szükséges intézkedések 
meghozataláról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés elfogadja a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt jelen előterjesztés 
mellékletét képező alapító okiratát és felkéri a Polgármestert a társaság alapításához 
szükséges további intézkedések megtételére.  
A Közgyűlés a holding bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek fedezetére 500 
eFt-ot biztosít a 2010. évi költségvetésében a hiány terhére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató   



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        28. oldal, összesen: 119 

 

Határidő:  2010. december 31.  
2. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok holdingba történő 
apportálásához, a holding által működtetett egységes irányítási rendszer működéséhez  
szükséges intézkedések végrehajtásának ütemezését az előterjesztés szerint elfogadja és  
felkéri a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye, az egyeztetéseket 
lefolytassa. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2011. december 31. 
 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2011. január 1-jétől létrejövő holding társaságon 
(Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt.) belül – a 2010. november 11-én meghatározott 
társaságokon túlmenően – egységes irányítás alá szervezi a következő társaságokat:  
a) Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő megszűnését követően létrehozandó nonprofit 

gazdasági társaság. 
b) Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató   
Határidő: 2011. április 15. 
 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdőt, mint költségvetési 
szervet megszünteti, és a fürdő üzemeltetési feladatokra egy nonprofit kft.-t hoz létre és 
felkéri a Polgármestert az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő: 2011. április 15. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ezzel a döntéssel 2011. január elsejétől 
megalakul a Kaposvári Közszolgálati Holding, megköszönte a tanácsadó munkáját és a 
vezérigazgatónak jó munkát kívánt az elkövetkező évekre.  
 

-----7. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendéget, Csapó József igazgatót a 
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-től.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, ahhoz hogy a 
költségvetésben elkerüljék a több mint negyedmilliárdos támogatási igényt, amit a szolgáltató 
kér, a Hivatal rákényszerült egy magasabb díjemelésre, amely az előre vásárolható jegyek 
esetében 7,3 %-os, a nyugdíjas, tanulóbérletekre vonatkozóan 9,5 %-os és a többi jegyáraknál 
pedig 6,5 % körüli emelést jelent. A tömegközlekedési járatok utas kihasználtságának 
felmérései megmutatták, hogy járatok kihasználtsága nem megfelelő, ezért szükségesnek vélte 
a jelenlegi rendszer áttekintését, hogy egy finanszírozható és a lakossági igényeknek 
megfelelő közszolgáltatást szervezhessenek. Elmondta, hogy az érintett bizottságok 
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megtárgyalták és elfogadásra javasolták az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy miért a nyugdíjas és a tanulóbérleteket  
összegét kell 9,5 %-al emelni, mert talán nekik a legnehezebb előteremteni az ehhez  
szükséges többletforrást? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a tanuló és a nyugdíjas bérletek az  
országos árakhoz képest még jóval alacsonyabbak és a cég a központi forrásból ezen bérletek 
megvásárlása után állami támogatást kap, vagyis az önkormányzatnak ezáltal kevesebb 
támogatást kell fizetnie.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elfogadta az előterjesztést, mert a kisebb mértékű áremeléskor 
nagyobb méretű önkormányzati támogatást kell adni a cég részére. Viszont továbbra is  
fenntartotta azt a véleményét, hogy a díj emelésekor a Kormány által a következő évre 
tervezett infláció mértékénél nagyobb mértékű áremelést nem szavaz meg.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1470   Száma: 10.12.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 66/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 
7/1991.(IV.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1471   Száma: 10.12.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
245/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés  
díjainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére 2011. 
évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a 
gazdálkodás alakulásának függvényében 100.000 eFt önkormányzati működési támogatást 
és 73.014 eFt fejlesztési támogatást biztosít.  

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. január 1-től folyamatosan  
 

2. A Közgyűlés felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy dolgozzon ki a tömegközlekedés i 
szolgáltatás hatékonyabb ellátására vonatkozó javaslatot és azt terjessze be a 2011. februári 
ülésre.  

Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  2011. február 28.  
 
 
 

-----8. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták az előterjesztést.  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben az étkezési díjak 
átlagos emelése 4 %-os. 

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1472   Száma: 10.12.09/8/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 67/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----9. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
támogatták az előterjesztést.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 5 adórendelet  
módosítására tesznek javaslatot: a kommunális adó esetében 4,6 %-os, a telekadó esetében 5,7 
%-os, az építményadó esetében 5,9 %-os, az idegenforgalmi adó esetében 6 %-os. Az 
iparűzési adó tekintetében a vásározók, kereskedők a törvénymódosítás miatt adómentességet  
kapnak, ennek a helyi rendeletbe történő átvezetése történik meg. Továbbra is fenntartják a 
kaposvári vállalkozók és magánszemélyek részére a korábbi kedvezményeket, ami által az  
elmúlt évben 4423 vállalkozó kapott iparűzési adómentességet és 97 vállalkozó részletfizetési 
halasztást, ami 297 millió és 70 millió forint összeget jelentett az önkormányzat számára.   
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az adóemeléseknél a Kormány által jövő évre 
tervezett infláció mértékénél nagyobb mértékű emelést nem támogatja, kivéve az iparűzési 
adó.  
 
Szita Károly polgármester felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy Kaposváron az 
egy lakosra jutó teher a 3. legkevesebb Magyarországon. A kommunális adóról elmondta, 
hogy 2011-ben kevesebb lesz az adó, mint ami 2004-ben volt. 4400 kisvállalkozásnak 
továbbra is kedvezményeket nyújtanak, ez éves szinten továbbra is közel 300 millió forint adó 
átütemezést jelent. Hangsúlyozta, hogy a díjak megállapításánál Kaposvár városa mindig a 
követő inflációt alkalmazta.  
 
Mihalecz András tanácsnok egyetértett Szita Károly polgármester által elmondottakkal.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az ármegállapításnál a Kormány által tervezett jövő 
évi inflációt és a lakosság teherbíró képességét is figyelembe kellett volna venni.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerint célravezetőbb lenne a kaposváriak számára a 
Kormány által jövő évre tervezett infláció alapján kiszámolt adóemelés. Mivel a kaposváriak 
jövedelme az országos átlag alatt van, ha lehetőség van arra, hogy kedvezőbb döntést 
hozzanak az érdekükben, akkor meg kellene tenniük.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában kifejtette, hogy a koncepció tárgyalásakor a 
képviselők a nagymértékű hiányra koncentráltak, és a 2,5 milliárdos hiány mellett a Hivatal 
nem tudja megtenni, hogy nem emel díjakat. A tervezett emeléskor a Hivatal figyelembe vette 
a kaposváriak anyagi lehetőségeit is.  
 
Szita Károly polgármester hangsúlyozta, hogy jelenleg ő felel azért, hogy a város díjait  
„nyomott” áron tartsák.  
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1473   Száma: 10.12.09/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a kommunális adó rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 3 16,67 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 68/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
76/2008.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1474   Száma: 10.12.09/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadó rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 3 16,67 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 69/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1475   Száma: 10.12.09/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        34. oldal, összesen: 119 

 

Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a telekadó rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,35 77,77 
Nem 3 17,65 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 70/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 78/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1476   Száma: 10.12.09/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az idegenforgalmi adó rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 71/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1477   Száma: 10.12.09/9/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
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Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a helyi iparűzési adó rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 71/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 

-----10. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól 

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

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

 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy eddig is lehetőséget biztosított a Hivatal a 
munkaidőn és a Hivatalon kívüli házasságkötésre, a feltételek nem változtak. A Hivatal az 
anyakönyvvezetőknek eddig szabadidőt tudott biztosítani, most a törvényi szabályozás más 
megoldásokat is kínál, lehetőséget ad a helyi rendeletalkotásra. Elmondta, hogy az érintett 
bizottságok megtárgyalták és támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1478   Száma: 10.12.09/10/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:33  
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 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 73/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----11. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok 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 

 
#: 1479   Száma: 10.12.09/11/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 74/2010.(XII.11.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

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

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

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Népjóléti és a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság módosítását támogatta.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a közmunkarend 
2011. január elsejét követően a Munkaügyi Központon keresztül kerül bonyolítására, jelenleg 
a szerződések kezelésére és megszüntetésére tesznek javaslatot.  A lakástámogatási rendszer 
2011. szeptember 1-től megváltozik, így lehetőség van a szemétszállítási díjkedvezmény 
beépítésére, a feltételek változatlanul hagyása mellett. Elmondta, hogy az érintett bizottságok 
támogatták az előterjesztést.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Torma János tanácsnok a tervezett változásból kiemelte, hogy majdnem háromszorosára 
emelkedne az egy főre jutó jövedelem, emiatt háromszorosára kibővülne a támogatottak köre. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1480   Száma: 10.12.09/12/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 75/2010.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
12/2000.(III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1481   Száma: 10.12.09/12/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
246/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a közcélú 
foglalkoztatás keretében végzendő feladatok ellátása érdekében a gazdasági társaságokkal és  
egyéb szervezetekkel 2009. évben kötött határozatlan időre szóló együttműködési 
megállapodásokat – az abban foglaltak szerint – a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó 
központi jogszabályok módosulásával kapcsolatos központi támogatás megszűnése miatt 
2010. december 31-ei hatállyal felmondja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:  2010. december 15. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert tegyen javaslatot arra, 
hogy a közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2011. évre áthúzódó határozott 
idejű munkaszerződéséből fakadó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez milyen források 
vonhatóak be.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr.Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:  2011. január 31. 
 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        39. oldal, összesen: 119 

 

3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. évben a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program 
keretében kiírásra kerülő pályázaton részt vesz. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
    Molnár György igazgató 
 Határidő:  2011. március 31. 
 
 
 

-----13. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1482   Száma: 10.12.09/13/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 76/2010.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----14. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1483   Száma: 10.12.09/14/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
247/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 

-----15. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester---- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és  
támogatták az előterjesztést.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1484   Száma: 10.12.09/15/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
248/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az állati hulladékártalmatlanító telepének 
működtetésével kapcsolatos költségeket felülvizsgálva az alábbiak szerint határozott: 

 

1. A pályázatban közreműködött települések önkormányzatai az üzemeltetési költség 
viselésében lélekszám-arányosan vesznek részt 2011. december 31-ig a következő 
költség-felülvizsgálat idejéig. 2010. évi hozzájárulást a 2009. évi tényleges kiadások, 
2011. évi hozzájárulást a 2010. évi tényleges kiadások alapján számolva. A Közgyűlés  
megbízza a Városgondnokság vezetőjét az erről szóló szerződések megkötésére. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
                                    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                     2010. december 15. 

 
2.  A pályázatban részt vett települések lakossága díjmentesen adhatja át az elhullott 

állatok tetemét a telep üzemeltetőjének. Az üzemeltető által történő beszállítás esetén a 
települések önkormányzata megfizeti a ténylegesen felmerülő üzemanyagdíjat,  
TOYOTA HILUX használata esetén bruttó 37 Ft/km, IVECO használata esetén bruttó 
84 Ft/km összegben. 
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Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2011. december 15. 
 

3.  Az állattartó telepek a 2010. évi tényleges ártalmatlanítási ár és üzemeltetési költség 
alapján adhatják át az állati hulladékot a telep vezetőjének.  

 

Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2011. december 15. 

 
 
-----16. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1485   Száma: 10.12.09/16/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
249/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
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1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház  
2011/2012 évadjának jegy- és bérletárairól a 2011. júniusi ülésén határoz.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

Rátóti Zoltán igaz gató 
 Határidő:  2011. június 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2011. január 1-vel a 
Művészetek Kincsesháza bruttó belépődíjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Vaszary Képtár 
I. kategória: kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások 

 Felnőtt jegy 580,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 290,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
    II. kategória: múzeumi kiállítások (pl. Szépművészeti Múzeum, stb.) 
 Felnőtt jegy 1.400,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 700,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) 230,- Ft 
 
     Vaszary Emlékház 
 Felnőtt jegy 580,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 290,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
  
     Bors-Honty Emlékszoba 
 Felnőtt jegy 460,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 230,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
      Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje 
 Felnőtt jegy 460,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 230,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
    Simonics Lászlóné igazgató 
 Határidő:  2011. január 1. 
 

-----17. Előterjesztés a 2011. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1486   Száma: 10.12.09/17/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
250/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi Kaposvári Dorottya Farsangi Napok 
rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Általános Művelődési Központot. A 
rendezvények megtartásához az Önkormányzat 2 500 e Ft összegű támogatást biztosít. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2011. február 5. 
 
 
-----18. Előterjesztés az óvodák és az általános iskolák alapító okiratainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

#: 1487   Száma: 10.12.09/18/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
251/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Petőfi Sándor  
Központi Óvoda alapító okiratának 6. pontját az alábbi szakfeladat számok szerint módosítja: 
 
6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 
1.a. Az alapító okirat 6.) pontjában a „három éves korától” „kettő és fél éves korától” 
szövegezés szerint módosítja. 
 
1.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-8 éves korosztály”, szövegrészt „2,5-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
1.c. Az alapító okirat 10.) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
10.) Besorolása: Óvoda 
 Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi   
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Petőfi Sándor Központi Óvoda és az Általános Iskolai, 
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Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak 
szerint kerül lebonyolításra. 
 
1.d. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18.) Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
1.e. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja   az alábbiak szerint módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 
 
  
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő:    2010. december 20. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda  alapító okiratának 6. pontját az alábbi szakfeladat számok szerint 
módosítja: 
 
6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 
2.a. Az alapító okirat 6.) pontjában a „három éves korától” „kettő és fél éves korától” 
szövegezés szerint módosítja. 
 
2.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-8 éves korosztály”, szövegrészt „2,5-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
2.c. Az alapító okirat 10.) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
10.) Besorolása: Óvoda 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi   
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda és az Általános 
Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban 
foglaltak szerint kerül lebonyolításra. 
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2.d. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18.) Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
2.e. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja   az alábbiak szerint módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molik Edit óvodavezető 
Határidő:   2010. december 20. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Festetics Karolina  
Központi Óvoda  alapító okiratának 6. pontját az alábbi szakfeladat számok szerint 
módosítja: 
 
6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 
3.a. Az alapító okirat 6.) pontjában a „három éves korától” „kettő és fél éves korától” 
szövegezés szerint módosítja. 
 
3.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-8 éves korosztály”, szövegrészt „2,5-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
3.c. Az alapító okirat 10.) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
10.) Besorolása: Óvoda 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi   
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Festetics Karolina Központi Óvoda és az Általános 
Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban 
foglaltak szerint kerül lebonyolításra. 
 
3.d. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18.) Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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3.e. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja   az alábbiak szerint módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
Határidő:          2010. december 20. 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Nemzetőr Sori  
Központi Óvoda  alapító okiratának 6.pontját az alábbi szakfeladat számok szerint módosítja: 
 
6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 
 
4.a. Az alapító okirat 6.) pontjában a „három éves korától” „kettő és fél éves korától” 
szövegezés szerint módosítja. 
 
4.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-8 éves korosztály”, szövegrészt „2,5-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
4.c. Az alapító okirat 10.) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
10.) Besorolása: Óvoda 
 Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi   
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Nemzetőr Sori Központi Óvoda és az Általános Iskolai, 
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak 
szerint kerül lebonyolításra. 
 
4.d. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18.) Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv  vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
4.e. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja  az alábbiak szerint módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 
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Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Várkonyi Gáborné óvodavezető 
Határidő:    2010. december 20. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Rét Utcai Központi 
Óvoda  alapító okiratának 6.) pontját az alábbi szakfeladat számok szerint módosítja: 
 
6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 
5.a. Az alapító okirat 6.) pontjában a „három éves korától” „kettő és fél éves korától” 
szövegezés szerint módosítja. 
 
5.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-8 éves korosztály”, szövegrészt „2,5-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
5.c. Az alapító okirat 10.) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
10.) Besorolása: Óvoda 
 Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi   
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Rét Utcai Központi Óvoda és az Általános Iskolai, 
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak 
szerint kerül lebonyolításra. 
 
5.d. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18.) Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
5.e. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja   az alábbiak szerint módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Cseh Istvánné óvodavezető 
Határidő:     2010. december 20. 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        50. oldal, összesen: 119 

 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Tar Csatár  Központi 
Óvoda alapító okiratának 6.pontját az alábbi szakfeladat számok szerint módosítja: 
 
6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 
6.a. Az alapító okirat 6.) pontjában a „három éves korától” „kettő és fél éves korától” 
szövegezés szerint módosítja. 
 
6.b. Az alapító okirat 7.) pontja „Működési köre” a „3-8 éves korosztály”, szövegrészt „2,5-8 
éves korosztály” szerint módosítja  
 
6.c. Az alapító okirat 10.) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
10.) Besorolása: Óvoda 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi   
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Tar Csatár Központi Óvoda és az Általános Iskolai, 
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak 
szerint kerül lebonyolításra. 
 
6.d. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18.) Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
6.e. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja  az alábbiak szerint módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Máté Mártonné óvodavezető 
Határidő:    2010. december 20. 
 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 
alapító okiratát 2010.12.20-i hatállyal a következőképpen módosítja: 
 
           3.) pontja a következőképpen módosul: 
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                     Felvehető maximális tanulólétszám tagozatonként: 
             általános iskola: 460 fő 
             gimnázium: 280 fő 
 

           8.) pontjában törlésre kerül: „A te vékenység jellege alapján: Közszolgáltató, 
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény”, és a „Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója: önállóan működő részjogkörű, költségvetési szerv” szövegrész módosításra 
kerül az alábbi módon: 
 

                                       8.) Típus szerinti besorolása: általános iskola és gimnázium 
                                            Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő  költségvetési szerv. 
  

     10.) pontjában törlésre kerül: „Szakfeladat számok: 2010. január 01-től hatályos” rész,  
és az alábbiak szerint módosul: 

 
852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása(1–4. évfolyam) 
852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1–4. évfolyam) 
852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 
852023   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 
853111   Nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853112  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. 

évfolyam) 
853113   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (5–

8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917  Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918  Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 

nevelése 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
562913 Iskolai, intézményi étkezés 

  10.) pont, „Az intézmény a fenti alaptevékenységeken kívüli feladatai” pontjából, törlésre 
kerül az „(általános iskola)” rész,  és az alábbiak szerint módosul: 

 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
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 „Az intézmény a fenti alaptevékenységeken kívüli feladatai” rész „Testi,  
beszédfogyatékos, hallássérült (nagyothalló) gyerekek” mondata bővítésre kerül, a 
következő módon: 

- Testifogyatékos (mozgássérült), beszédfogyatékos, hallássérült 
(nagyothalló, siket), érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, vak), értelmi 
fogyatékos (enyhe fokban sérült) gyerekek, 

 
      11.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

11.)  Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv  kiadásaiban: a 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
      16.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

 A hatálybalépés időpontja:2010. december 20. 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

        Garaminé Szente Éva igazgató 
Határidő:            2010. december 20.  
 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola  alapító okiratát 2010.12.20-i hatállyal a következőképpen módosítja: 

 
1.) pontjában, valamennyi tagintézménynél törlésre kerül a  „2010. július 1-ig, és a  

2010. július 1-től” szöveg, és az  alábbiak szerint módosul: 
 
        Felvehető maximális tanulólétszám ( a központi iskola): 670 fő 

a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola 
                 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. . 
                 Felvehető maximális tanulólétszám: 520 fő 
 
b.) Berzsenyi Dániel Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Szent I. u. 29/c.  
                Felvehető maximális tanulólétszám: 430 fő 
 
c.) Gárdonyi Géza Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Madár u. 16.  
               Felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő 

 

d.) Honvéd Utcai Tagiskola 
                 7400 Kaposvár, Honvéd u.33. 
                 Felvehető maximális tanulólétszám: 460 fő 
 
e.) II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  
                Felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő 
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f.) Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 
               7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21.  
               Felvehető maximális tanulólétszám: 350 fő 
 
g.) Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola 
                7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 32/b. 
                Felvehető maximális tanulólétszám: 450 fő 
 
h.) Pécsi Utcai Tagiskola 
               7400 Kaposvár, Pécsi u. 45.  
               Felvehető maximális tanulólétszám: 200 fő 

    
i.) Toponári Tagiskola 
              7400 Kaposvár, Toponári út 62. 
              Felvehető maximális tanulólétszám: 350 fő 

 

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

 
3.) pontjában, törlésre kerül a  „2010 július 1-ig: 4520 fő, és a  2010 július 1-től” szöveg, 

és az  alábbiak szerint módosul: 
 

                 3.)  Felvehető maximális tanulólétszám: 4330 fő 
 
      9.) pontjában törlésre kerül: „A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató, 

Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény” , és a „Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója: önállóan működő részjogkörű, költségvetési szerv” szövegrész 
módosításra kerül az alábbi módon: 

 

                                       9.) Típus szerinti besorolása: általános iskola 
                                            Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő  költségvetési szerv. 

 
 11.) pontjában törlésre kerül: „Szakfeladat számok: 2010. január 01-től hatályos” rész,  

és az alábbiak szerint módosul: 
 

Szakfeladat számok:  

852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása(1–4. évfolyam) 
852013   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1–4. évfolyam) 
852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 
852023   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 
852024   Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
562913  Iskolai, intézményi étkezés 
 

„Az intézmény a fenti alaptevékenységeken kívüli feladatai ” rész „Testi,  beszédfogyatékos, 
hallássérült (nagyothalló) gyerekek” módosításra, illetve bővítésre kerül a következő módon: 

 
Testi fogyatékos (mozgássérült), beszédfogyatékos, hallássérült (nagyothalló, siket), érzékszervi 
fogyatékos (gyengén látó, vak), értelmi fogyatékos (enyhe fokban sérült) gyerekek, 

 
A máshova nem sorolható felnőtt és egyéb oktatás, vizsgára való felkészítés és igény 
szerint vizsgáztatás. 

 
      12.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

12.)  Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv  kiadásaiban: a 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

      17.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

 A hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

        Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsa főigaz gató 
Határidő:            2010. december 20.  
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú   
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2010.12.20-i hatállyal a következőképpen 
módosítja: 

           2.) pont,  Telephelyek a.b.c.d. pontjaiban, a „kamara” szó, kamarazene szóra  módosul. 
                                            

           8.) pontjában törlésre kerül: „A te vékenység jellege alapján: Közszolgáltató, 
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény” , és a „Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója: önállóan működő részjogkörű, költségvetési szerv” szövegrész módosításra 
kerül az alábbi módon: 
 

                                       8.) Típus szerinti besorolása: alapfokú művészetoktatási intézmény 
                                            Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő  költségvetési szerv. 
  

           10.) pontjában törlésre kerül: „Szakfeladat számok: 2010. január 01-től hatályos” rész,  
és az alábbiak szerint módosul: 

                     Szakfeladat száma:  

                                      852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

                                              856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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                                      900121  Zeneművészeti tevékenység 
                    900200  Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
 
         11.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

11.)  Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv  kiadásaiban: a 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

         16.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

 A hatálybalépés időpontja: 2010. december 20. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

        Kokas Ferenc igazgató 
Határidő:            2010. december 20.  
 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és  Nevelési Tanácsadó alapító 
okiratát 2010.12.20-i hatállyal a következőképpen módosítja: 

 
            8.) pontjában törlésre kerül: „A te vékenység jellege alapján: Közszolgáltató, 
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény” , és a „Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója: önállóan működő részjogkörű, költségvetési szerv” szövegrész módosításra 
kerül az alábbi módon: 
 

                                      8.) Típus szerinti besorolása: közös igazgatású közoktatási intézmény 
                                            Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó  

költségvetési szerv. 
  

        10.) pontja helyébe az alábbi 10. pont kerül:  
           

                                               TEÁOR szám:85.20  alapfokú oktatás 

              85.10. iskolai előkészítő oktatás 

      85.31. általános középfokú oktatás 

      85.32. szakmai középfokú oktatás 

      85.59. máshova nem sorolt egyéb oktatás 

      85.60. oktatást kiegészítő tevékenység  

                

Alapvető szakágazat: 852010 általános iskolai oktatás (alapfokú művészeti oktatás 
kivételével) 

     Szakfeladat számok:  

851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)  
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,            
oktatása (1-4. évfolyamon) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása((5-8. évfolyamon)  
  852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyamon) 
 853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyamon)  
 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.   

évfolyamon) 
 853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás  

a szakképzési évfolyamokon 

 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  

 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 

 853222   Sajátos nevelési igényű szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű  
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

 855911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912   Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915   Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917   Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918   Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
855921   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi nevelése 
855922   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók  

kollégiumi nevelése 
855933    Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855934    Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935     Szakmai továbbképzések 
855936    Kötelező felkészítő képzések 
855937    M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
855941    Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
855942    Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
855943    Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
855944    Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
855945    Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 
856011   Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012   Korai fejlesztés, gondozás 
856013   Fejlesztő felkészítés  
856020   Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856092   Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
841901   Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
562913    Iskolai intézményi étkeztetés 
562912    Óvodai intézményi étkeztetés   
562914    Tanulók kollégiumi étkeztetése  
931202    Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203    Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        57. oldal, összesen: 119 

 

931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205    Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
 
Az intézmény a fenti alaptevékenységeken kívüli feladatai: 

 

             Sajátos nevelési igényű (enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyosan - 
halmozottan fogyatékos, autista, beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók pedagógiai, 
gyógypedagógiai ellátása. Állapotuknak megfelelő óvodai, iskolai, speciális szakiskolai 
nevelése és oktatása, logopédiai, gyógytestnevelési, pszichológiai feladatok ellátása, fejlesz tő  
felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 
gondozás, konduktív pedagógiai ellátás biztosítása. 

           Változó létszámmal beiskolázásra kerülő, autisztikus tüneteket mutató, és autista 
tanulók nevelése, oktatása.  

            Az utazó szakemberhálózat keretében a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált,  
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése utazó gyógypedagógussal.  

A munkába állást, életkezdést elősegítő képzés. 

Készségfejlesztő speciális szakiskola. 

 Sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos, autista) tanulók speciális 
szakiskolai nevelése, oktatása nappali rendszerben, elméleti oktatás és gyakorlati képzés 
2+2 évfolyamon. 

            Feltételek megteremtése azon tanulóknak, akiknek gyógypedagógiai nevelési-
oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, diákotthoni 
elhelyezése, 80 intézeti férőhely azoknak,  akiknek a mindennapi bejárása nem biztosított.  

Az intézmény folyamatos nyitva tartással működik.     
            Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként pedagógiai szakszolgálati 
ellátás óvodák, iskolák számára.  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakszolgálatai: 

                        gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

                        fejlesztő felkészítés 

                        logopédiai ellátás 

                        konduktív pedagógiai ellátás 

                        gyógytestnevelés                        

                        a többségi óvodákba, iskolákba járó, integrált nevelésben részesülő sajátos   nevelési igényű 
tanulók oktatásának, nevelésének, képzésének segítése.            

            Nevelési, pszichológiai tanácsadás óvodák, iskolák számára, iskolapszichológiai 
feladatok ellátása. Nevelési –oktatási folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő 
csoport működtetése. 

Pedagógiai – szakmai szolgáltatás szakmai fejlesztés az integrációra is kiterjedően: 

szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, pedagógusok 
képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanuló tájékoztató, 
tanácsadó szolgálat.  
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            Felsőfokú, főiskolai és egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati 
képzése. 

Pedagógiai - szakmai  szolgáltatás szaktanácsadás pedagógiai tájékoztatás igazgatási,  
pedagógiai szolgáltatás pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, 
szervezése tanuló  tájékoztató, tanácsadó szolgálat  főiskolai és egyetemi hallgatók, 
gyógypedagógiai asszisztensek képzése szülői tanácsadás, képzés, szülőklub és telefonos 
segélyszolgálat 

  

Nevelési Tanácsadó szolgálat 

A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény 
készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. 

A közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő gyermekek 
nevelését segítő, tanácsadó szolgáltatás. Gyermekek iskolaérettségi, fejlettségi, képesség és 
tehetség vizsgálata. 

Lelkiekben sérült és emiatt az oktatásban tanulmányi vagy magatartási problémákkal küzdő 
fiatalok pszichológiai vizsgálata és kezelése. 

Iskolapszichológiai hálózat 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó 

 

      11.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

11.)  Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv  kiadásaiban: a 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

      16.) pontja, az alábbiak szerint módosul: 

 A hatálybalépés időpontja:2010. december 20. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

        Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató 
Határidő:            2010. december 20.  
 
 

-----19. Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

#: 1488   Száma: 10.12.09/19/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
252/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák alapító 
okiratainak gazdálkodási jogkörre vonatkozó pontját a következő intézményi bontásban 
módosítja: 
 

OM Iskola neve 
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A törölt tartalom Új tartalom 

034141 Táncsics Mihály 
Gimnázium 

 11)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034148 Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

 10) Típus szerint i besorolása 2010 július 1-
ig: gimnázium és szakközépiskola 
 
 A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034164 Eötvös Loránd Műszak i 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 11)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034167 Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 

 10)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
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Szakközépiskola Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

034168 Kinizs i Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

 11)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034170 Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola 

 11)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034173 Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 10)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034178 Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruha ipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 10)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

034183 Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző 
Iskola 

 10)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

040652 Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium 

 10)  A tevékenység jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgálta tó szerv fajtája: közoktatási 
közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. december 15. 
 
 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák alapító 
okiratainak vállalkozási tevékenységre vonatkozó pontját a következő intézményi bontásban 
módosítja  
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034141 Táncsics Mihály 
Gimnázium 

 17)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034148 Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

 16)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034164 Eötvös Loránd Műszak i 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 17)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034167 Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

 16)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034168 Kinizs i Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

 17)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034170 Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola 

 17)  Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és 
ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034173 Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 16)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034178 Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruha ipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 16)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

034183 Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző 
Iskola 

 16)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

040652 Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium 

 16)   Kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenysége és annak felső 
határa a szerv kiadásaiban: a költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. december 15. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák alapító 
okiratainak sajátos nevelési igényű tanulóinak ellátására vonatkozó pontját a következő 
intézményi bontásban egységesíti: 
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034141 Táncsics Mihály 
Gimnázium 

 7)   
Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), 
látássérült (aliglátó, gyengénlátó), testi és beszédfogyatékos. 
 

034148 Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

 7)   
Ellátható fogyatékosság típusai: testi, beszédfogyatékos, 
hallássérült (nagyothalló) 
 

040652 Klebelsberg 
Középiskolai 
Kollégium 

6)  
Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló), látássérült (alig lá tó, gyengén 
látó), testi, beszédfogyatékos 

Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, 
gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, 
ezen belül: 

• A megismerő funkciók vagy a  
viselkedés fejlődésének 
organikus ok ra visszavezethető 
tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő 
gyermekek. 

• A megismerő funkciók vagy a  
viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő 
gyermekek. 

 
034164 Eötvös Loránd 

Műszaki 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

 8) Ellátható fogyatékosság típusai: 
• hallássérült (nagyothalló), látássérültek: (gyengén 

látó), beszédfogyatékos, 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek,  

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek 

034167 Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

 7) Ellátható fogyatékosság típusai: 
• testi, érzékszervi (látássérültek: alig látó, gyengén 

látó; hallássérültek: nagyothalló), beszédfogyatékos 
tanulók, 

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek (kivéve: 
dyscalculia) 

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek (kivéve 
dyscalculia) 

034168 Kinizs i Pál 
Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola 
és Gimnázium 

 8) Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló), látássérült (alig lá tó, gyengén 
látó) , testi, beszédfogyatékos, értelmi (enyhe fokban sérült) 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek  

034170 Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola 

 8) Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), 
testi, beszédfogyatékos, értelmi (enyhe fokban sérült) 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek  

034173 Építőipari, 
Faipari Szakképző 
Iskola és 
Kollégium 

 7) Ellátható fogyatékosság típusai: 
• hallássérült (nagyothalló), értelmi (enyhe fokban 

sérült) fogyatékos, beszédfogyatékos, 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek. 

 
034178 Zichy Mihály 

Iparművészeti, 
Ruhaipa ri 
Szakképző Iskola 

 7)   
Ellátható fogyatékosság típusai: 
• hallássérült (nagyothalló), testi, beszédfogyatékos. 

Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, 
gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, 
ezen belül: 

• A megismerő funkciók vagy a  
viselkedés fejlődésének 
organikus ok ra visszavezethető 
tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő 
gyermekek. 

• A megismerő funkciók vagy a  
viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő 
gyermekek. 

 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók 
felvételét korlátozhatja az adott 
szakképesítésre vonatkozó szakmai és 
vizsgakövetelményekben meghatározott 
egészségügyi alkalmassági kritérium. 
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és Kollégium 

034183 Szigeti-Gyula 
János 
Egészségügyi 
Szakképző Iskola 

 7)  
Ellátható fogyatékosság típusai:  
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. december 15. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák alapító 
okiratainak 2010. január 1-ig hatályos szakfeladatait a következő intézményi bontásban törli: 
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A törölt tartalom 

034141 Táncsics Mihály 
Gimnázium 

 7)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás.  
Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre 
történő bérbeadása.  
Arany János tehetséggondozó program  
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80215-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 
Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló),  
látássérült (aliglátó, gyengénlátó),  
testi és beszédfogyatékos 

034148 Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

 7)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás.  
80214-4 Két tanítási nyelvű képzés, magyar-angol 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás. 
80217-7 Két tanítási nyelvű képzés, magyar-francia 
80121-4 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás. 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 80402-8  
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80215-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 
80218-8 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása 
Ellátható fogyatékosság típusai: testi, beszédfogyatékos, hallássérült (nagyothalló) 
55232-3 Iskolai, intézményi közétkeztetés. 
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai. 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre 
történő bérbeadása. 

034164 Eötvös Loránd Műszak i 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 8)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás.  
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás. 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás. 
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80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. 
  Szakközépiskola 
  Szakiskola 
  Saját tanműhely üzemeltetése 
  Tanszerviz üzemeltetése 
  Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás. 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás.       
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása. 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása. 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai nevelése, oktatása. 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása. 
 
 Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló), látássérültek: (gyengén látó), beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 
 
A kollégium feladata és alaptevékenysége: 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
résztvevő, kollégiumi, externátusi elhelyezésben részesülő nem sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók (szorgalmi időben történő) kollégiumi foglalkozásával, folyamatos 
pedagógiai és rendszeres egészségügyi felügyeletének (ügyeletének), a szakmai feladat 
ellátásához tartozó készenlétnek, továbbá a kollégium szakmai irányításával, vezetésével, a 
szakmai feladat ellátáshoz kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a kollégistákkal, 
externátusi elhelyezettekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Szakfeladat: 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás. 
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók számára 
  55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
  TEÁOR szám: 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. 
55232-3 Iskolai, intézményi közétkeztetés 

034167 Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

 7)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás. 
 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. 
Szakközépiskola 
  
80217-7 Két tanítási nyelvű képzés: magyar-német 
 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás. 
 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 
 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.  
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés. 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével. 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása. 
80225-2  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai nevelése, oktatása. 
      Ellátható fogyatékosság típusai: 
testi, érzékszervi (látássérültek: alig látó, gyengén látó; hallássérültek: nagyothalló), 
beszédfogyatékos tanulók, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (kivéve: dyscalculia) 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (kivéve dyscalculia) 
 
55232-3  Iskolai, intézményi közétkeztetés. 
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75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

034168 Kinizs i Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

 8)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás. 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. 
 Szakközépiskola 
 Élelmiszeripari menedzser akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 
 Szakiskola 
 Saját tanműhely üzemeltetése 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás. 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás.  
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása. 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása. 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása. 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai nevelése, oktatása. 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 
Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló), látássérült (alig lá tó, gyengén látó) , testi, beszédfogyatékos, 
értelmi (enyhe fokban sérült) fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek  
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 
Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre 
történő bérbeadása és bérüzemeltetésbe adása. 
55232-3 Iskolai, intézményi közétkeztetés  
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

034170 Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola 

 8)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás. 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére képesítő iskolai oktatás. 
Szakközépiskola 
Szakiskola 
Saját tanműhely üzemeltetése. 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás. 
Felzárkóztató oktatás, a szakképzést előkészítő évfolyam indítása. 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás. 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás és termék értékesítése. Az intézmény 
helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre történő 
bérbeadása és bérüzemeltetésbe adása. 
55232-3 Iskolai, intézményi közétkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75192-2 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok. 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása. 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai nevelése, oktatása. 
Ellátható fogyatékosság típusai: hallássérült (nagyothalló), testi, beszédfogyatékos, értelmi 
(enyhe fokban sérült) fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek  

034173 Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 7)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás.  
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás. 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. 
  Szakiskola 
  Szakközépiskola 
  Saját tanműhely üzemeltetése. 
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  Speciális szakképzési osztály felzárkóztató fakultációs programmal. 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80218-8-Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása. 
80222-5-Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása. 
80225-2-Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai nevelése, oktatása. 
Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló), értelmi (enyhe fokban sérült) fogyatékos, beszédfogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek. 
55232-3 Iskolai, intézményi közétkeztetés. 
A kollégium feladata és alaptevékenysége: 
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
résztvevő, kollégiumi, externátusi elhelyezésben részesülő nem sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók (szorgalmi időben történő) kollégiumi foglalkozásával, folyamatos 
pedagógiai és rendszeres egészségügyi felügyeletének (ügyeletének), a szakmai feladat 
ellátásához tartozó készenlétnek, továbbá a kollégium szakmai irányításával, vezetésével, a 
szakmai feladat ellátáshoz kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint a kollégistákkal, 
externátusi elhelyezettekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Szakfeladat: 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók számára 
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
TEÁOR szám: 55.90 Egyéb szálláshely-szolgálta tás. 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás és termék értékesítése. 
Alaptevékenységen belül a kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység, amely az 
alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló és e célra csak részben lekötött személyi és 
anyagi kapacitások fokozott kihasználása. 
Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél nem hosszabb időre 
történő bérbeadása és bérüzemeltetésbe adása. 

034178 Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruha ipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 7)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás. 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás. 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás. 
  Szakközépiskola 
  Szakiskola 
  Beszámoltató rendszerű oktatás 
  Saját tanműhely üzemeltetése 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 
 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai  nevelése,  oktatása 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai oktatása 
  Ellátható fogyatékosság típusai: 
  hallássérült (nagyothalló), testi, beszédfogyatékos. 
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás és termék értékesítése. 
Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél hosszabb időre 
történő bérbeadása. 
55232-3 Iskolai, intézményi közétkeztetése. 
55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás.  
A kollégium feladata és alaptevékenysége: 
Kollégium, amelynek feladata az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételek 
megteremtése azoknak, akiknek a nevelési-oktatási intézményekbe való tanulásukhoz a 
lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő 
nem tudja biztosítani; 
Alapvető szakfeladat: 55131-5 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás. 
55132-6 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók számára 
TEÁOR szám: 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
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55233-4 kollégiumi intézményi étkeztetés 
75192-2 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

034183 Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző 
Iskola 

 7)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás. 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás. 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás.  
  Szakközépiskola 
  Szakiskola 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 
 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása. 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása. 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai nevelése, oktatása. 
 
Ellátható fogyatékosság típusai: beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
 
Az intézmény helyiségeinek és nagy értékű tárgyi eszközeinek 1 évnél hosszabb időre 
történő bérbeadása. 
75192-2 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

040652 Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium 

 6)  Szakfeladat számok 2010 január 1-ig: 
 

Kollégium, amelynek feladata az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges 
feltételek megteremtése azoknak, akiknek a nevelési-oktatási intézményekbe való 
tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz 
megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.  

 
Arany János Tehetséggondozó Program. 
55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű 
igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus igénybevételével 

55132-6 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók számára 
Ellátható fogyatékosság típusai: 
hallássérült (nagyothalló), látássérült (alig lá tó, gyengén látó), testi, beszédfogyatékos 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok  
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. december 15. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák alapító 
okiratainak 2010. január 1-ig hatályos tagozatait a következő intézményi bontásban törli: 
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034164 Eötvös Loránd Műszak i 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 6) 2010. július 1-ig: 
Nappali tagozat (iskolai okta tás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra vagy/és 
érettségire épülő 

1;2 

 Szakképzés 10. évfolyamra vagy/és 
16. betöltött életévre 
épülő 

2;3 

Felnőtt tagoza t  
 Felnőttoktatás szakiskola 1;2 
 Felnőttképzés  1;2  

034168 Kinizs i Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

 6) 2010. július 1-ig: 
Nappali tagozat (iskolai okta tás) Évfolyam 
 gimnázium 4 
 szakközépiskola 4 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskola 2 

 12. évfolyamra vagy/és 
érettségire épülő 

1;2;3 

 Szakképzés 10. évfolyamra vagy/és 
16. betöltött életévre 
épülő 

1;2;3 

Felnőtt tagoza t  
   
 gimnázium 
 

Felnőttoktatás 
szakközépiskola 

4 (3)  

 Felnőttképzés  1;2  
034173 Építőipari, Faipari 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 5)  2010. július 1-ig: 
Nappali tagozat (iskolai okta tás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra vagy/és 
érettségire épülő 

2 

 Szakképzés 10. évfolyamra vagy/és 
16. betöltött életévre 
épülő 

2;3 

 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. december 15. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnázium alapító okiratainak preambulumból és 1) pontjából a következő részek törlésre 
kerülnek: 
- preambulumából törlésre kerül a „Szakközépiskola” szó. 
 
- 1) pontból törlésre kerül: 

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

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
Határidő:  2010. december 15. 
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7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Táncsics Mihály 
Gimnázium alapító okiratának 5) pontja kiegészül a nyelvi előkészítő évfolyammal: 
 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 
 
 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz 

gimnázium 4;5 

helyett: 
 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 
 
 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz 

gimnázium 4;5 

  nyelvi előkészítő 1 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Reőthy Ferenc igazgató 
Határidő:  2010. december 15. 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák alapító 
okiratai kiegészülnek az „856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” szakfeladattal 
 
OM 

Iskola neve 

A
z 

al
ap

ító
 o

ki
ra

tb
an

 a
 

vá
lto

zá
st

 é
ri

nt
ő

 p
on

t s
zá

m
a 

Új elem 

034141 Táncsics Mihály 
Gimnázium 

 7) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034148 Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

 7) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034164 Eötvös Loránd Műszak i 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 8) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034167 Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

 7) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034168 Kinizs i Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

 8) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034170 Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola 

 8) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034173 Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 7) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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034178 Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruha ipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 7)   
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

034183 Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző 
Iskola 

 7) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

040652 Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium 

 6) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett középiskolák igazgatói 
Határidő:  2010. december 15. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 6) pontjában a 
tagozatokat kiegészíti a nyelvi előkészítő osztállyal és a nappali rendszerű felnőttképzés 
évfolyamainak számával: 
 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

1;2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4 

Felnőtt tagozat  
 Felnőttoktatás szakiskola 1;2 
 Felnőttképzés  1;2 
 
helyett: 
 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 nyelvi előkészítő 1 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz 

szakiskolai előkészítő 1 
 12. évfolyamra 

vagy/és érettségire 
épülő 

1;2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4 
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Felnőtt tagozat  
 Felnőttoktatás szakiskola 1;2 
  szakközépiskola 3 
 Felnőttképzés  1;2 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
Határidő:  2010. december 15. 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 5) pontjában a tagozatokat kiegészíti a 
kétéves szakiskolai előkészítő osztály évfolyamainak számával: 
2010. július 1-től: 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1 

 12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4 

 
helyett: 
2010. július 1-től: 
Nappali tagozat (iskolai oktatás) Évfolyam 
 szakközépiskola 4 
 szakiskola 2 
 

Általános műveltséget 
megszilárdító és 
elmélyítő szakasz szakiskolai előkészítő 1;2 

 12. évfolyamra 
vagy/és érettségire 
épülő 

2 

 10. évfolyamra 
vagy/és 16. betöltött 
életévre épülő 

2;3 

 

Szakképzés 

Előrehozott 
szakképzés 

3;4 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Agócs Attila igazgató 
Határidő:  2010. december 15. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 6) pontjából törlésre kerül a: 

 
 „2010. július 1-ig: 
830 fő 
2010. július 1-től:” szöveg. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Keczeli László igaz gató 
Határidő:  2010. december 15. 
 
 

-----20. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kérte az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
módosító javaslatának elfogadását: 1. határozati javaslati pontban a Korzó utca elnevezést, a 
2. határozati javaslati pontban a Herman dűlő elnevezést és a 3. határozati javaslati pontban az 
eredeti javaslatot.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1489   Száma: 10.12.09/20/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjában a Korzó utca elnevezés 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 4   22,22 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1490   Száma: 10.12.09/20/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2. pontjában a Herman dűlő elnevezés 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1491   Száma: 10.12.09/20/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 3. pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
253/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 100/5 hrsz. 

alatti út a Korzó utca elnevezést kapja.  
 
Felelős :                           dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

      Közreműködik  :             dr. Farkas Edit aljegyző                                                                           
      Határidő :                       2010. december 31. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 026 hrsz. 
alatti út a Herman dűlő elnevezést kapja.  
 
Felelős :                           dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

      Közreműködik  :             dr. Farkas Edit aljegyző                                                                                        
      Határidő :                       2010. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 

 
      -     a 18637/10 hrsz. alatti út az Alma köz;  

- a 18729 hrsz. alatt út a Szarkaláb utca; 
- a 18693 hrsz. alatti út a Körtönye bükk utca elnevezést kapja. 

 
Felelős :                          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

      Közreműködik  :            dr. Farkas Edit aljegyző                                                                                           
      Határidő :                       2010. december 31. 
 
 

-----21. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2011. évi működési 
előleg kérelmeiről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1492   Száma: 10.12.09/21/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:42  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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254/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011. évi Sport Keret 
terhére az alábbi összegű működési elő legeket biztosítja, mely összegek az egyesületeknek 
2011. évre biztosított eredményességi, működési és utánpótlás-nevelési támogatásból 
levonásra kerülnek. A működési előleg csak abban az esetben kerül kifizetésre, ha a 
sportszervezet a 2010. évi támogatással maradéktalanul elszámolt. 
 

   SE neve   2011. évi működési előleg (eFt) 
-------------------------------------------------------------- 
1. BITT KNRC    300 
2. Crystal SC       50 
3. Építők AC       70 
4. Favorit AC    160 
5. Kaposfüred  SC      50 
6. K. Asztalitenisz Club    160 
7. K. Atlétikai Club    100 
8. K. Jégkorong SE      60 
9. K. Kézilabda SE    150 
10. K. Közép.Adorján SE   250 
11. K. Nehézatlétikai SE   260 
12. K.R.Bene F.Labdarúgó Akadémia   50 
13. K. Sportlövész Klub     30 
14. K. Tenisz Club      40 
15. K. Vízilabda Klub   360 
16. K. Vízügyi SC    330 
17. Közutasok K. Teke Klub     40 
18. Toponár SE      50 
                                        ------------------------------ 
Összesen:             2.510 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. január 31.  
 
 

-----22. Előterjesztés a kaposvári Látványtánc EB megrendezéséről szóló, 
208/2009.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

#: 1493   Száma: 10.12.09/22/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
255/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 280/2009. (XII.10.) önkormányzati határozatot, a 
2011. június 3-5. között megrendezésre kerülő II.  Látványtánc EB-re vonatkozóan az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

I. A kollégiumi díjak mérséklése az alábbiak szerint (szállásfoglalóként minimum 2 
éjszaka igénybevétel esetén):  
 

Eötvös L. SZKI Kollégium       400 fő szálláshely bruttó 1300 Ft / fő / éj 
 Zichy Iparművészeti SZKI Kollégium  170 fő szálláshely bruttó 1300 Ft / fő / éj  
 Klebelsberg Kollégium      450 fő szálláshely  bruttó 2100 Ft / fő / éj 

 

A kollégiumokhoz tartozó kiszolgáló helyiségek, étkezők, társalgók térítésmentes  
használata. Minimum 50 %-os kihasználásról szerződéskötés a kollégiumokkal 2011. 
február 20-ig.  
 

II. Térítésmentes létesítmény-használat: 
 

II/ 1.  A Sportcsarnok és létesítményeinek térítésmentes használata az alábbiak szerint azzal 
a feltétellel, hogy a dolgozók  túlmunkája kapcsán felmerülő többletköltségeket a 
rendezők fizetik.  
A Sportcsarnok és létesítményeinek térítésmentes használata 2010. június 2-5-e  kö- 
zött naponta, 8-22.00 óra között.  
 
• A Sportcsarnok teljes létesítményének, öltözőinek biztosítása 14 X 14 m-es 

színpaddal, kivetítővel, hangtechnikával.  
• A „tanácsterem”  használata zsűri szobának és adminisztráció céljából. 
• Az RG csarnok használata átöltözés bemelegítés céljára.  
• Jégcsarnok használata (az alábbi funkciókkal): 
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  a küzdőtéren: étkezés;  
  az emeleti helyiség: VIP étkező. 
 
Fenti létesítmények közül a jelzett időszakra a Jégcsarnokot 50.000 Ft + ÁFA bérleti díj 
ellenében, a többi létesítményt térítésmentesen biztosítja.  
 
II/ 2.  A rendezők részére térítésmentes hely biztosítása a Sportcsarnok területén 

tánckellékek kiállításához és árusításához.  
 
II/3.    A Kossuth tér térítésmentes használatának biztosítását 2011. június 3-án és 4-én 16-22. 

óra között Gálaműsor és záró diszkó céljára.  
 
II/4.    Az Együd Árpád Művelődési Központ színpadának térítésmentes biztosítása.  
 
 
III.   Közvetett és közvetlen  pénzügyi források biztosítása (összesen 1.650.000 Ft) a 

rendezvényhez, az alábbiak szerint:  
III/ 1.  A résztvevő 1500-2000 fő részére, egyszeri alkalommal ingyenes belépés biztosítása a 

Kaposvári Virágfürdőbe. Ennek ÁFA-költségére és a belépő karszalagok 
megvásárlására a Városi Fürdő részére 500 eFt-ot  biztosít.  

 
III/ 2.  A Városi Sportcsarnok színpadtechnikai berendezéseinek fejlesztésére 300.000 Ft-ot, 

biztosít a Sportcsarnok részére.   
 
III/ 3.  A Kossuth téri színpad építési és bontási költségeihez 150 eFt-ot, a Kossuth téri 

ingyenes gálaműsor hang- és fénytechnikai berendezéseire további 120.000 Ft-ot 
biztosít a Látványtánc Sportszövetség részére.  

 
III/ 4.  150 fő csapatvezető, VIP vendég részére polgármesteri állófogadás kerül 

lebonyolításra a Városháza Dísztermében 2011. június 4-én 19.00-21.00 óra között. 
Ennek költségeire 180.000 Ft, a KMJV Polgármesteri Hivatalon keresztül kerül 
biztosításra.  

 
III/ 5.  A média-kampányhoz 400 eFt-ot biztosít a Látványtánc Sportszövetség részére.,  

melyből a Kapos TV-vel együttműködve rendezi meg a média-megjelenést.   
 
 
IV.  EGYEBEK 
 
IV/ 1.  A rendezvény alatt kizárólagos jog biztosítása a rendezőknek, a fotó- és  

videofelvételek készítése.  
 
IV/ 2.  A 2011-es EB-t követően 5 éven belül Kaposváron nemzetközi szintű látványtánc 

verseny bajnokságot önkormányzati támogatással, csak a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség jóváhagyásával lehet rendezni.  

 
IV/ 3.  A 2011. évi versenyt követően a felek tárgyalást folytatnak egy 5 éves együttműködési 

megállapodás megkötéséről.  
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V.  A rendező Magyar Látványtánc Sportszövetség vállalja, hogy a fenti feltételek 
biztosítása esetén a versenyt három nap alatt, nagyságrendileg nyolc ország több, mint  
1500 versenyzőjének részvételével bonyolítja le úgy, hogy a Kossuth téren június 3-án 
és 4-én 1-1 óra ingyenes gálaműsort rendez. Az önkormányzati tulajdonú kollégiumi 
szálláshelyek 2 éjszakára történő kiajánlásával elősegíti a város bevételének növelését.  
A verseny  lebonyolításához kaposvári vállalkozókat, partnereket von be. A 
Sportcsarnokkal és a kollégiumokkal 2011. február 20-ig, a vállalkozókkal, 
közreműködőkkel 2011. március 15-ig megállapodást köt. Biztosítja, hogy a 2010. 
novemberi Kaposvári Látványsport Fesztiválon a szövetség által kiválasztott csapat, 
Kaposvár város képviseletében térítésmentesen vehet részt a 2011. évi Európa 
Bajnokságon.  

 
Felelős:      Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:   Stickel Péter oktatási, kulturális és sport igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2011. március 15.  
 
 

-----23. Előterjesztés az időskorúak átmeneti otthona nyújtotta ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1494   Száma: 10.12.09/23/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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256/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2011-ben ismét megvizsgálja 
az időskorúak átmeneti otthona nyújtotta ellátás biztosításának lehetőségét. 
 
           Felelős:   Szita Károly polgármester  
           Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató  
          Határidő:   2011. december 31. 
 
 

-----24. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról 
szóló együttműködési megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1495   Száma: 10.12.09/24/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
257/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióval kötött 
együttműködési megállapodás módosításához hozzájárul, a megállapodás aláírására 
felhatalmazza Szita Károly polgármestert.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2010.december 10. 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy milyennek látja a Kaposvári Többcélú 
Kistérségi Társulás működésének tapasztalatait?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy minden évben készül erről előterjesztés, 
amit a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság átruházott hatáskörben tárgyal.  
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőket, hogy olvassák el és vegyék figyelembe ezt 
az előterjesztést.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1496   Száma: 10.12.09/25/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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258/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás  társulási 
megállapodása 3. számú mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja, egyben felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2011. január 30. 
 
 
-----26. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a négy kisebbségi önkormányzat megtárgyalta és  
támogatta az előterjesztést.   
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1497   Száma: 10.12.09/26/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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259/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány  
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II.  
fejezetét 1.1 pontjának alpontjait a következőkkel egészíti ki: 

 
„a) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési koncepció 
tervezetének a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól - a 
tervezet elkészültét követő három napon belül írásban - tájékoztatja a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét. 

A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata koncepcióját - annak az Áht. 70. §-
ában rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
költségvetési koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a cigány 
kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával 
egyidejű leg küldi meg a jegyzőnek.” 

 
„c) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 
szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre 
állást követően - közli a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével.” 

 
„e) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletét - annak 

az Áht. 71. §-ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy 
munkanapon belül - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.” 

 
„ f) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak 

elfogadását követő egy munkanapon belül – megküldi Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában -
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.” 

 
 

b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát 
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II.  
fejezetét 1.1 pontjának alpontjait a következőkkel egészíti ki: 

 
„a) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési koncepció 
tervezetének a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot érintő adatairól,  keretszámairól - a 
tervezet elkészültét követő három napon belül írásban - tájékoztatja a Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét. 

A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata koncepcióját - annak az Áht. 70. §-
ában rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a Horvát  
Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja. 
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A Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
költségvetési koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a horvát  
kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a Horvát 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával 
egyidejű leg küldi meg a jegyzőnek.” 

 
„c) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 
szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre 
állást követően - közli a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökével.” 

 
„e) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletét - annak 

az Áht. 71. §-ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy 
munkanapon belül - a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.” 

 
„ f) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak 

elfogadását követő egy munkanapon belül – megküldi Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában -
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.” 
 

c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II.  
fejezetét 1.1 pontjának alpontjait a következőkkel egészíti ki: 

 
„a) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési koncepció 
tervezetének a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól - a 
tervezet elkészültét követő három napon belül írásban - tájékoztatja a Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét. 

A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata koncepcióját - annak az Áht. 70. §-
ában rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja. 

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
költségvetési koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a lengyel 
kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával 
egyidejű leg küldi meg a jegyzőnek.” 

 
„c) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 
szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre 
állást követően - közli a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökével.” 

 
„e) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletét - annak 

az Áht. 71. §-ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy 
munkanapon belül - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.” 

 
„ f) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak 

elfogadását követő egy munkanapon belül – megküldi Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában -
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.” 
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d.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német  
Kisebbségi Önkormányzatával egyetértésben az együttműködési megállapodás II.  
fejezetét 1.1 pontjának alpontjait a következőkkel egészíti ki: 

 
„a) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési koncepció 
tervezetének a Német Kisebbségi Önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól - a tervezet 
elkészültét követő három napon belül írásban - tájékoztatja a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét. 

A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata koncepcióját - annak az Áht. 70. §-
ában rögzített határidőben történő elfogadását követő egy munkanapon belül - a Német  
Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
költségvetési koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a német 
kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a Német 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával 
egyidejű leg küldi meg a jegyzőnek.” 

 
„c) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 
szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre 
állást követően - közli a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökével.” 

 
„e) A jegyző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletét - annak 

az Áht. 71. §-ának (1) bekezdésében rögzített határidőben történő elfogadását követő egy 
munkanapon belül - a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.” 

 
„ f) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak 

elfogadását követő egy munkanapon belül – megküldi Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában -
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.” 

 
e.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított Együttműködési 

Megállapodások aláírására. 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató   
Határidő:   2011. január 15. 

 
 
-----27. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1498   Száma: 10.12.09/27/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
260/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár város középtávú, 6 éves  
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató    
Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----28. Előterjesztés a 17409/1. hrsz-ú, Kaposvár, Csillag utcai ingatlan vásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester támogatta Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
módosítását.  
 

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

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

#: 1499   Száma: 10.12.09/28/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 11:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
261/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 17409/1. hrsz-ú, Kaposvár, Csillag 
utcai ingatlan vásárlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 1.900.000,-Ft vételárért 
megvásárolja a 17409/1. hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a költségvetési 
hiány terhére. 
A vételárból 450.000,-Ft összeg az jelzálog jogosult OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. 
számlájára, míg 1.450.000,-Ft összeg a tulajdonos részére kerül megfizetésre a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2010. december 31. (szerződéskötésre) 
 
 
 
-----29. Előterjesztés a Kaposvár, dr. Apponyi A. u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és a 
Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta és támogatta. 
  

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

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

 
#: 1500   Száma: 10.12.09/29/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
262/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a Kaposvár, gr. Apponyi A. u. 51. 
sz. alatti  514/A/2 hrsz-ú ingatlant 5.700.000.- Ft vételáron értékesíti  Dakos Lajos  Kaposvár, 
Rákóczi tér 13. sz. alatti lakos részére. A vételárat ÁFA nem terheli. 
A szerződés elkészíttetése a vevő kötelezettsége és költsége.  
A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert az előszerződés és az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                            2011. március 30. (adásvételi szerződés aláírására) 
 
 

-----30. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 95. szám alatti üres bérlakások állományból 
történő kivonásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási és a Népjóléti Bizottság is támogatta.  

 
 

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

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

 
#: 1501   Száma: 10.12.09/30/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
263/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvár,  Fő u. 95. sz. alatti 
(Hrsz.: 623/4) ingatlanon lévő üresen álló  kettő lakást a bérlakás állományból  törli. 

 

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

-----31. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. I/7., valamint a Kaposvár, Tallián Gy. u. 
122. sz. alatti üres lakások értékesítésére beérkezett vételárajánlatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület döntésére azért van szükség, 
mert kevesebb vételár-ajánlatot kaptak a pályázati kiírásban szereplő összegnél. Az 
előterjesztést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság támogatta.  
 

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

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

#: 1502   Száma: 10.12.09/31/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
264/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár  Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 8. I/7 .   
(hrsz: 295/A/7), valamint a Kaposvár, Tallián Gy. u. 122. sz. (hrsz. 4000) alatti üresen álló 
lakásingatlanok    ajánlatkérési felhívására érkezett  vételárajánlatokat nem fogadja el, a 
pályázati kiírást  eredménytelenné nyilvánítja.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Sárdi Péter    igazgató 
Határidő:               2010. december 17. (határozat közlésére)  
 
 

-----32. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 13. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1503   Száma: 10.12.09/32/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:13  
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 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
265/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 13.sz.alatt lévő 46 m2 
alapterületű helyiségcsoport térítésmentes használatát  pályázat nélkül 2010. december 1-től 5 
éves időtartamra a Napkerék Egyesület (képviseli: Bogdán Imre) részére közcélú 
adományként biztosítja. 
 
A helyiség használata során felmerülő közüzemi költség a bérlőt terheli, valamint a helyiség 
karbantartásáról köteles gondoskodni. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                      2010. december 1.  (bérleti szerződés elkészítése) 
 
 
-----33. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő területén megépített nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek ajánlatkérési felhívására érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság támogatta.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1504   Száma: 10.12.09/33/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:14  
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 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
266/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Csík F. sétány 1. sz. alatti 
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő területén megépített 215 m2 alapterületű étterem 
megnevezésű ingatlan hasznosítására érkezett ajánlatokat eredménytelenné nyilvánítja és a 
helyiségcsoport hasznosítására új ajánlatkérési felhívás kiírását rendeli el. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   Sárdi Péter igazgató 
Határidő:    2010. december 15.   
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő vezetőjét, hogy a Kaposvár, Csík F. sétány 1. sz. alatti Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő területén megépített 206 m2 alapterületű Fitness termet az  Étel-Ital Kft. részére 
(képviseli: Kováts Zsolt Kaposvár, Fő u. 38.) 2011. január 1-től 5 éves időtartamra 180.000,-
Ft + ÁFA havi bérleti díjért bérbe adja az Önkormányzat vagyonrendeletében foglalt  
feltételekkel. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
   Frank József fürdő vezető 
Határidő:   2010. december 15. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő vezetőjét, hogy a Kaposvár, Csík F. sétány 1. sz. alatti Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő területén megépített 53 m2 alapterületű Fodrász, kozmetika, szolárium céljára 
alkalmas helyiséget az Étel-Ital Kft. részére (képviseli Kováts Zsolt Kaposvár, Fő u. 38.) 
2011. január 1-től 5 éves időtartamra a liciten kialakult 44.000,- Ft + ÁFA havi bérleti díjért  
bérbe adja az Önkormányzat vagyonrendeletében foglalt feltételekkel.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
   Frank József fürdő vezető 
Határidő:   2010. december 15. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő vezetőjét, hogy a Kaposvár,  Csík F. sétány 1. sz. alatti Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő területén megépített 16,32 m2 alapterületű Sport bolt  céljára alkalmas helyiséget  
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a  Kezdet 2009 Kft. részére (képviseli Pinczés Anna  Kaposvár, Fő u. 38.) 2011. január 1-től 5 
éves időtartamra a liciten kialakult 27.000,- Ft + ÁFA havi bérleti díjért bérbe adja az  
Önkormányzat vagyonrendeletében foglalt feltételekkel.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
   Frank József fürdő vezető 
Határidő:   2010. december 15.  
 
 
 
-----34. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi stadion 

területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1505   Száma: 10.12.09/34/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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267/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy megszünteti a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Kft-vel 2010. július 20-án kötött Bérleti Szerződést a mellékelt (M/1) 
szerződéssel, és egyben feljogosítja Szita Károly polgármester Urat, új M/2 alatt mellékelt  
pályázat kiírására.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató 
Határidő:                                 2010. december 31. 
 
 

-----35. Előterjesztő a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő 
kilépésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1506   Száma: 10.12.09/35/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
268/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális  
Társulásból kilép, a társulási megállapodást 2010. december 31. napjával felmondja. A 
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Közgyűlés felkéri a társulást alkotó önkormányzatok közgyűléseit, hogy a kilépéshez 
járuljanak hozzá. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2010. december 15. (közlésre) 
 
 
 

-----36. Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés a leadott javaslatok alapján került 
összeállításra.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1507   Száma: 10.12.09/36/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
269/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi munkatervét és 2011. évi jogalkotási 
programját elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
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-----37. Előterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1508   Száma: 10.12.09/37/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
270/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljai 
az alábbiak: 

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

 
Kiemelt célok továbbá:  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 
- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása; 
- „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai célokat megfogalmazó 4 
  éves átfogó program éves feladatainak végrehajtása; 
- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve az európai 

uniós pályázatokra; 
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Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, 
polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba 
állításával kell, hogy megvalósuljon. 

Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 valamennyi igazgató 
Határidő: 2011. december 31. 
 
 

-----38. Tájékoztató a címzetes főjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1509   Száma: 10.12.09/38/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztés elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

-----39. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 

meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1510   Száma: 10.12.09/39/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
271/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1996. évi XLIII. törvény  245/F.§ (2) bekezdése 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága részére a 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2011. évre az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
 
1.) A tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint szervezeti struktúrájának 

felülvizsgálata, a szükséges módosítások kezdeményezése. 
 
2.) Riasztási Segítségnyújtási Terv módosításából adódó feladatok koordinálása.  
 
3.) Új állomány képzésének, gyakorlatának fokozott ellenőrzése.  
 
4.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. Törvény, valamint a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági jogkört szabályozó 
joganyagok szakszerű alkalmazása, valamint a tűzoltóság tűzmegelőzési feladatköréhez 
kapcsolódó eljárások és szabályok megismerése. 

 
5.) Az illetékességi területen működő önkormányzatok, társszervek, kiemelt gazdálkodó 

szervezetek vezetőivel történő személyes kapcsolatfelvétel. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:             Gulyás László tűzoltóparancsnok 
Határidő:   2011. december 15. 
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-----40. Tájékoztató a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és 
alpolgármesterek esetében alkalmazandó munkajogi szabályokról 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1511   Száma: 10.12.09/40/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztés elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
-----41. Előterjesztés az Állami Számvevőszék jelentéséről Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Állami Számvevőszék 
az elmúlt négy év vizsgálatának eredményét adta le. Kiemelte, hogy a Számvevőszék alelnöke 
kiválóra ítélte az önkormányzat gazdálkodását.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a jelentés az elkövetkezendő évek feladataként a 
működőképesség fenntartását mutatja meg, vagyis nem várható, hogy a nagymértékű  
eladósodás mellett nagyberuházásoknak neki tudnak állni. Elmondta, hogy elfogadja és  
támogatja az előterjesztést.  
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Szita Károly polgármester felhívta a tanácsnok figyelmét arra, hogy a Számvevőszék a 
többi megyei jogú város gazdálkodását hogyan értékelte. A jelentés megmutatta azt, hogy a 
szocialista párt által támogatott út nem tette volna lehetővé az önkormányzat 
működőképességének fenntartását, a megszorításokkal és az elbocsátásokkal. Az 
elkövetkezendő években nagyberuházásokat nem indít az önkormányzat, mivel az elfogadott 
várospolitikai irány szerint fognak haladni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1512   Száma: 10.12.09/41/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
272/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről készített 
jelentéséről szóló tájékoztatót és az abban javasolt intézkedések végrehajtására készített 
intézkedési tervet elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami 
Számvevőszéknek küldje meg. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:              azonnal 
 
 
 

-----42. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester kiemelte, hogy a városnak 1,2 milliárd forint kintlévősége van.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1513   Száma: 10.12.09/42/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
273/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2010. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
-----43. Képviselői módosító indítvány a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd 

hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika képviselő----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 
hozzászólási lehetőséget kapott vendégeket: Dávid Zoltánnét, Vargáné Friss Juditot és 
Jurmann Bélát. Elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság nem támogatta a képviselői módosító indítványt.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő  szóbeli kiegészítésében kérte, a lakásszövetkezetekben, 
társasházakban élők részére adják meg a választási lehetőséget, hogy a szemétszállítási díjat  
közös költség részeként vagy pedig a lakástulajdonosok külön fizethessenek, mivel több civil 
szervezet is ellenezte a díj beépítését a közös költségbe. Véleménye szerint ennél a 
díjmegállapításnál nem szükséges a díjemelés, mivel a luxusmenedzsment karcsúsításával és  
azzal, hogy a barcsi és a dombóvári olcsóbb szolgáltatást nem a kaposváriakkal fizettetik 
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meg, csökkenteni lehetne a tervezett áremelést. Indítványukat közel 3000 aláírással nyújtották 
be a Hivatalba, kérve a választási lehetőség visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy a 10,7 %-os 
díjemelés nem az ő szájából hangzott el, ennek alátámasztására a KVG Zrt-től érkezett válasz 
megerősítette abban, hogy ilyen háttérszámítás nem készült. Soknak vélte az ügyfélszámlázási  
költségek növekedésére tervezett 8 millió forintos összeget. A lakóközösségek 20 millió 
forintos tartozás mellett a családi házas övezetekre 30-40 millió forint esik, amit a KVG Zrt-
nek nem a lakásszövetkezetekkel kell megfizettetnie. Idézett a Honvéd u. 20/c számú 
társasház lakóinak leveléből, amelynél 2 lakás önkormányzati tulajdonban van és a 600 ezer 
forintos tartozásból 90 ezer forint önkormányzati hátralék: 2009. áprilistól a szemétdíj, 2009-
től a panelpályázat író lakásra eső díjával, 2010. szeptemberétől közös költséggel: ebben kérte 
az önkormányzat segítségét. A társasházi törvény kimondja, hogy a törvény által szabályozott 
kérdésekben a törvénytől eltérő rendelkezést önkormányzati rendelet nem tartalmazhat, 
vagyis csak azokban a társasházakban lehetne a szemétdíjat a közös költségbe belevonni, 
amelyeknek a szervezeti és működési szabályzata lehetőséget biztosít rá. Emiatt bizonyos 
társasházak valószínűleg jogi úton fognak érvényt szerezni igazuknak, ennek megelőzésére 
vissza kell vonni a novemberben elfogadott rendeletet.  
 
Jurmann Béla, a Panellakók Érdekvédelmi Közössége Egyesület elnöke azon kaposvári 
lakók nevében beszélt, akik aláírásukkal is támogatták a szemétdíj közös költségből való 
kivételét. Nagyon sok lakóközösség már a mai napon is jelentős kintlévőséggel rendelkezik, 
ezeket a felhalmozásokat kik fizettetik meg?  A jelen gazdasági helyzetben a hátralékosok 
aránya csak tovább növekedhet. A lakosok továbbra is ragaszkodnak a döntési joghoz, hogy 
eldönthessék a fizetési módot. Nem értettek egyet azzal sem, hogy a nem fizető emberektől 
behajtani szándékozott hátralékok esetében a rendelkezésre álló jelzálog bejegyzés 
megegyezik a szolgáltató számára rendelkezésre álló adók módjára történő behajtás jogi 
lehetőségével. Továbbá a Közgyűlés tovasiklik azon a tényen, hogy a tartozás nagy része a 
családi házas övezet hátraléka. A többség olyan feladatokat próbál rátestálni a lakóközösségek 
tagjaira, amelyek törvénytelenek lehetnek vagy indokolatlan gazdasági feladatokat rónak a 
végrehajtókra. Kérte, hogy a hozzászólást és a mellékleteit a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 
csatolják.   
 
Vargáné Friss Judit, a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesületének elnöke elmondta, 
hogy a szemétdíjat több mint 20 évig a közös költség részeként fizette, és sosem volt vele 
semmiféle problémája. Kéthavi szemétdíja 1900 forint, ennek 5 %-a 95, 10 %-a pedig 190 
forint, és jelenleg a képviselő-testület egy hónapra levezetve 47,5 forintról vitatkozik. 
Szemléletessé téve számokban is felsorolt pár példát: a közös képviseletet ellátó cégnek 
havonta 1000-1100 forintot fizet, hasonló összeget fizethetnek a lakásszövetkezetek esetében 
is, a rászorulók továbbra is kedvezményeket kapnak, egy családi házban lakó 110 literes  
szemétkuka esetében 4600 forintot fizet kéthavonta, Keszthelyen ezen szolgáltatásért 3000 
forintot és Győrben 2500 forintot fizetnek.  
 
Dávid Zoltánné, Béke u. 27-29. társasház közös képviselő elmondta, hogy korábban is a 
közös költségből fizették a szemétdíjat. Tapasztalatai szerint a társasházukban nem okozott 
problémát, ezáltal a közös képviselőnek nem jelent többletköltséget.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Mihalecz András tanácsnok megkérdezte, hogy az előző években miért nem tettek 
törvénymódosításokat annak érdekében, hogy a szemétdíjat nem fizető emberek ingatlanára 
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azt rá lehessen terhelni? A mostani kormányzat elővette a társasházi törvényt és olyan 
indítványok vannak, hogy aki a közös költséget nem fizeti, akkor ráterhelik az ingatlanára. A 
számlázásról elmondta, hogy akár egyszeri számlakiküldés is közel 6 millió forintba kerül a 
KVG Zrt-nek. Azon kell dolgozni, hogy a nem fizető emberektől behajtásra kerüljön az  
összeg. Mit tett meg annak érdekében az elmúlt 8 évben, hogy ez a helyzet ne alakuljon ki?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy utána érdeklődtek-e azon közös képviselő által 
képviselt lakóközösség tagjaitól, aki nem ért egyet a rendelettel, hogy meg vannak-e elégedve 
a közös képviselő munkájával?  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő Mihalecz András kérdésére javasolta, hogy tűzzék 
napirendre a következő Közgyűlésen az elmúlt 8 év tevékenységét. Amennyiben a KVG Zrt-
nek jelentősen csökken a számlázási költsége a megváltozott számlázási rend miatt, 
megszüntetve a szabad választás lehetőségét a lakóközösségek számára, akkor a 
díjkalkulációban a csökkentett összegnek kellett volna megjelennie. Ezzel szemben közel 8 
millióval többel számolt a cég. Azt gondolta, hogy ebben a kérdésben továbbra sincs  
bizonyítva a 10,7 %-os állítólagos díjemelés. Vendégként részt vett a lakossági fórumokon, 
amit a lakásszövetkezetek és a panellakók érdekképviseleti közössége szervezett, és az ott 
lévő emberek véleményét ismeri, továbbá Jurmann Béla által elmondott véleményekből és a 
hozzá érkezett levelekből értesült a problémákról.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Mihalecz András tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy egy olcsóbb szolgáltatásnak 
kisebb az ellentétele, a KVG-nek és a lakóknak is az az érdekük, hogy minél hatékonyabban 
és olcsóbban tudják megoldani a számlázást, ezért kisebb díjemelést lehet érvényesíteni. Nem 
az az érv, hogy a nem fizetők helyett a fizetőkkel fizettetik meg. Számára kiderült, hogy a 
képviselő asszony indítványa során sokkal magasabb lenne a díjszolgáltatás mértéke, amit a 
városban beszélnek. Ez árt a lakosságnak, mert óhatatlanul a családi házas és a társasházban 
élőket „összeugrasztja”, mert a társasházas övezetek érdekeit képviselve a családi házas  
övezetekben élőknek nem nyeri el a tetszését.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok társasházi lakásban él születésétől fogva, és a társasházban a 
közös költség része a szemétdíj. Álláspontja és tudomása szerint nem törvényellenes és  
jogszabálysértő az, hogy a szemétdíj a közös költség része. Igazi kérdés az, hogy a keletkező 
esetleges veszteséget ki viselje, a társasház közösség maga, vagy viselje az önkormányzat 
egyik cége, közvetett módon 60-70 ezer ember. Úgy gondolta, hogy a társasházban keletkező 
hátralékot a társasháznak kellene fizetnie, jogi lehetőség biztosítja a fizetési meghagyás 
benyújtását a társasház részére, illetve a jelzálogjog bejegyzését.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1514   Száma: 10.12.09/43/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 12:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület dr. Szép Tamás tanácsnok részére további egy perc hozzászólási idő 
biztosításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 1 6,25 5,56 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a társasháztól és a lakóktól történő behajtás másik módja az  
önkormányzati behajtás, ami szintén pénzbe kerül.  
 
Torma János tanácsnok véleménye szerint a Hivatal jogi szakemberei tisztában vannak a 
jogi lehetőségekkel. 26 éve lakik társasházban, az ingyenesség bevezetéséig a közös költség 
része volt a szemétdíj, akkor sem merült fel probléma. Jelenleg ez a lakóknak nem jelent havi 
költséget, postára sem kell menni, és a KVG Zrt-nek is kevesebbe kerül a számlázás, továbbá 
a Hivatal továbbra is segítséget nyújt a rászorultaknak a támogatással.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok családi házas körzet képviselője, és úgy véli, hogy az 
előterjesztésben a társasházak szemétdíj tartozásának ellentételezését a családi házas  
övezetekben élőkkel akarják megfizettetni. Kért mindenkit, hogy vegye figyelembe a családi 
házas övezetben élők érdekeit, hogy ne mások miatt emeljék meg a szemétdíjukat. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok úgy érezte, hogy a szocialista képviselők 
elfelejtették, hogy Kaposváron családi házas övezetek is  vannak. Miért nem szerveztek a 
családi házas részekben aláírásgyűjtést, vagy fórumokat? Idézett egy családi házas övezetből 
érkező leveléből.  
 
Pintér Attila tanácsnok hangsúlyozta, hogy a szocialista párt a kaposváriak érdekeit nézik. A 
Közgyűlés, ha a város érdekeit nézte volna, akkor nem emelt volna díjat, mivel a számlázás  
költségei csökkentek, mivel nem egyéni számlázási rend fog működni. A KVG Zrt csökkenő 
költségei ellenére mégis 4,7 %-al megemelte a szemétszállítás díját. Nem praktikus a 
társasházban és a családi házas övezetekben élők szembe állítása. Nem arra tesznek javaslatot, 
hogy egységesen mindenhol egyéni fizetés legyen, hanem arra, ahol már bevált a közös 
költségként fizetés, maradjon és választhassanak a társasházban élők a fizetési formát illetően. 
Elmondta, hogy civil szervezetek és más szervezetek szervezték a fórumokat, az ő  
meghívásukra mentek el, ahol több közös képviselő által elhangzott az, hogy náluk bevált a 
közös költségbe való fizetés. Általában a kevesebb lakásszámú társasházaknál vált be ez a 
díjfizetés.  
 
Gelencsér Ferencné képviselő hangsúlyozta, hogy a képviselő-testületnek a lakók érdekeit  
kell képviselnie. A 3000 aláírás begyűjtésén kívül még hol van a többi aláírás? Elmondta, 
hogy körzetében lévő családi házas övezetben egyetlen egy panasz sem érkezett a 
szemétszállítási díjfizetésre, aki magasnak találta a fizetendő összeget, az kedvezményt 
igényelhetett. Elmondta, hogy a családi házas övezetekben élők sem szemetelnek többet, mint  
a panelban, illetve a társasházban élők. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        104. oldal, összesen: 119 

 

szemétszállítási díj befizetésével mindenkinek kötelezettségei vannak, vagyis fizetniük kell és  
amennyiben a közös képviselők nem találják meg a pénz beszedésének módját, akkor jogi 
megoldásokat kell keresniük.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok a 3000 aláírás  gyűjtésére reagálva elmondta, hogy egy hét alatt a 
saját körzetéből 4000 aláírást is gyűjthet.  
 
Dér Tamás tanácsnok kiemelte, hogy volt közös képviselő, felügyelő bizottsági és ellenőrző  
bizottsági tag is, amiért nem kapott fizetést. A szocialisták általi aláírás gyűjtésről elmondta, 
hogy a 2800 ember körülbelül 1000 lakást fed le, viszont a Fideszesek 11 617 lakást kerestek 
fel, ami 30 ezer embert jelent, ezáltal érzékelhető a különbség. Elmondta, hogy a képviselő  
asszonynak a szemétszállítási díjból sikerült kampányt indítania annak ellenére, hogy a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságon az ellenkezője hangzott el. Kérte a 
rendszeresen fizető lakosokat, hogy más helyett ne fizessék ki a hátralékot, amennyiben ilyen 
kérés felmerül, keressék meg az adott körzet képviselőit, és a problémára találnak megoldást.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok 8 éve Kaposfüred képviselője.  A szemétszállítási díj 
visszaállítására a szocialista párt gazdaságpolitikájának zátonyra futása és az eladósodás miatt 
volt szükség. Abban az időszakban, amikor a szemétszállítás ingyenes volt, a szocialisták 
támogatták a szemétdíj bevezetését, amikor pedig eljött az idő a díj bevezetésére, akkor 
tiltakoztak ellene. Eközben továbbra is fennmaradt az utak, erdők szeméttel való telítése. A 
körzetében senki sem fordult szemétszállítási díj ügyben hozzá, így véleménye szerint a vita 
okafogyottá vált, a rendszer működőképes, és a szocialistáknak ebbe bele kellene törődniük.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy bármely 
közszolgáltató bárhol végezhet szolgáltatást, de szervezett lakossági hulladékszállítást csak az  
végezhet, akit erre közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott az adott település 
önkormányzata.  Hangsúlyozta, hogy a KVG Zrt Barcson és Dombóváron nem szolgáltat. 
Ígéretet tett arra, hogy utánanéz az említett társasház önkormányzati hátralékának, viszont az 
elmúlt 20 évben nem találkozott olyan megjegyzéssel, hogy az önkormányzat ne fizetett volna 
bérlakásai után. Jogszerűnek vélte a már elfogadott rendeletben megfogalmazott módszert és 
kiemelte, hogy a társasházi SzMSz nem jogszabály. A számlakibocsátásról pedig elmondta, 
hogy egyértelműen többe kerül 68 430 számla kibocsátása, mint 2100 darabé.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő emlékeztetett arra mindenkit, hogy olyan szabályt védenek, 
amit a Közgyűlés múlt évben megszavazott. A lakóközösségek továbbra is szeretnének a 
választási lehetőséggel élni és nyomós érvek kellenének a megváltoztatásra. Elmondta, hogy 
ebből az ügyből nem kívánt pártpolitikát csinálni és a civil aláírásgyűjtés egy valós lakossági 
igényt jelenített meg. A vitában nem akarja senki szembe állítani a társasházban és a családi 
házas övezetben élőket, hanem azt mutatja meg a rendszer, hogy a kintlévőség beszedésével 
probléma áll fenn, hiszen a 60 millió forintos kintlévőségből 20 millió származik a 
lakóközösségektől. Az emberek állítják, hogy a közös képviselőnek nehéz a nem fizetni akaró 
embertől behajtani a szemétdíjat. Továbbra is fenntartotta véleményét, hogy egyes 
társasházakban, ahol nem tudják a díjakat beszedni, ott igenis adják meg azt a lehetőséget, 
hogy személyenként fizethessenek. Kérte, hogy józan ész és emberség alapján hozzanak meg 
egy döntést és támogassák a képviselők a módosító indítványt.  
 
 
 
 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        105. oldal, összesen: 119 

 

Szita Károly polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy több közös képviselővel 
történő egyeztetésen két felmerült problémáról tájékoztatták: a lakosok félnek, hogy velük 
akarják megfizettetni a nem fizető emberek díjait és hogy minden új esetben számlát kell 
kibocsátani a társasházaknak. Az APEH-től állásfoglalást kért, és arról tájékoztatták, hogy a 
közös költségeknél is csak egy évben egyszer kell számlát kibocsátani. Hangsúlyozta, hogy a 
városvezetés feladata az, hogy a kaposváriaknak a legolcsóbb és a legjobb szolgáltatást tudják 
nyújtani. Polgármesterként nem fogja megengedni, hogy bárki is a városban szándékosan 
felborítsa a rendet. Elmondta, hogy 2011-ben a lakástámogatási rendszerbe be fog épülni a 
közös költség támogatása, amivel a rászorultakat továbbra is támogatni fogják.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1515   Száma: 10.12.09/43/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Lampert Mónika képviselő és Pintér Attila tanácsnok által 
benyújtott módosító indítvány elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 11,11 11,11 
Nem 13 72,22 72,22 
Tartózkodik 3 16,67 16,67 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

-----44. Előterjesztés a kaposvári Deseda tó halászati jogának haszonbérbe adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés egy pályázat kiírásáról szól. Az 
érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták az előterjesztést.  

 
 

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

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

#: 1516   Száma: 10.12.09/44/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:27  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
274/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári Deseda tó halászati 
jogának haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést, a Deseda tó 2011.01.01. – 2020.12.31. 
határozott 10 évre szóló haszonbérbe adását, az előterjeszétéshez csatolt szerződés-tervezet 
alapján jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza Hartner Rudolf városgondnokság vezetőt a 
szerződés aláírására.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                                 2010. december 15. 
 
 
 
-----45. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról 

szóló 3/1993.(II.05.) rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság támogatta az előterjesztést.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Kaposfüredi Települési Önkormányzat 
megtárgyalta az előterjesztést és örült annak, hogy a lakók véleménye szükséges a 
pontosításhoz.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1517   Száma: 10.12.09/45/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 77/2010.(XII.09.) 
önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 3/1993.(II.05.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----46. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai  
fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződés megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki és a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság támogatta az előterjesztést.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1518   Száma: 10.12.09/46/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70,59 66,66 
Nem 2 11,76 11,11 
Tartózkodik 3 17,65 16,67 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
275/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex 
egészségturisztikai fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás  
3. sz. módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  
A Közgyűlés a szerződésmódosítás e döntést követő aláírása, illetve a korábbi 
szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidő közti időszakra vonatkozóan a teljesítést 
folyamatosnak ismeri el. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----47. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a polgármesteri keretéből 30 ezer forintot az 
Árpád Ház Alapítvány részére és a Megye-Város Közös Alapból pedig a Dúr-Akkord 
Alapítány részére 40 ezer forintot utalnak az előterjesztés jóváhagyása után.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1519   Száma: 10.12.09/47/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:29  
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 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
276/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- Árpád Ház Alapítvány részére           30.000 Ft 
 
Megye-Város Közös Alapból 

- Dúr-Akkord Alapítvány részére      40.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2011. március 31. 
 
 

-----48. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált személyekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés a felügyelő bizottságokba, a 
közalapítványokba és szervezetekbe történő delegálásról szól. Tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a szervezetekről külön fog szavaztatni.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1520   Száma: 10.12.09/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt felügyelő bizottságba delegált 
személyek 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1521   Száma: 10.12.09/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt felügyelő bizottságba delegált 
személyek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1522   Száma: 10.12.09/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 
felügyelő bizottságba delegált személyek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1523   Száma: 10.12.09/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt 
felügyelő bizottságba delegált személyek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1524   Száma: 10.12.09/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a Kaposvári Közszolgáltatói Holding Zrt felügyelő bizottságba 
delegált személyek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1525   Száma: 10.12.09/48/0/A/KT 
Ideje: 2010 december 09 13:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 31-ével visszavonja  

az önkormányzat által az egyes testületekbe delegált személyekről szóló 362/2006.  
(XI. 16.), valamint az ezt módosító 459/2006. (XII. 16.), 34/2007. (II. 22.), 62/2007. (III. 
21.), 71/2007. (IV. 11.),  103/2007. (IV. 26.), 184/2007. (VI. 7.),  218/2007. (IX. 27.),  
171/2008. (VI. 5.), 199/2008. (IX. 25), 207/2008. (IX. 25.), 282/2008. (XII. 11.),  
328/2008. (XII. 11.), 187/2009. (IX. 24.), 8/2010. (I.  7.), 112/2010. (IV. 28.), 117/2010. 
(IV. 28.), 154/2010. (VI. 10.) önkormányzati határozatainak delegálásokról szóló 
rendelkezéseit. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
Határidő:   2010. december 31. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt. 2011. január 1. napjától módosított alapszabályát az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Határidő:   2011. január 1. 

 
3. A határozatban felsorolt személyek delegálása a gazdasági társaságokba, alapítványok, 

közalapítványok kuratóriumába és más szervezetekbe, testületekbe visszavonásig, de 
legfeljebb 2014. december 31. napjáig szól. A Közgyűlés tagjai esetében, ha a képviselői 
mandátum az önkormányzati általános választásokat megelőzően szűnik meg, úgy a 
delegálás annak időpontjában hatályát veszti. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő:   2014. december 31. 

 
4. A Közgyűlés – az egyes alapító okiratokat módosítva, a szükséges hozzájárulásokat  

megadva – 2011. január 1-től az alábbi személyeket delegálja az adott testületekbe: 
 

I. Gazdasági társaságok vezető testületei 
 

A/ Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. 
1.  Gombos Attila elnök 
2.  Szabó Krisztián 
3.  Hájos László 
 
B/ Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
1.  Somogyvári Lajos 
2.  Jakó Gergely 
3.  AVE delegáltja 

 
II. Gazdasági társaságok felügyelő bizottsága 
 

A/ Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. 
1. dr. Csató László 
2. Torma János 
3. Kiss Tamás 

 
B/ Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
1. Mihalecz András 
2. Czimmermanné Németh Andrea 
3. AVE delegáltja 

 
C/ Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
1. Csutor Ferenc 
2. Pintér Attila 
3. Dér Tamás 
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D/ Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 
1. Gelencsér Ferencné 
2. dr. Szép Tamás 
3. Borhi Zsombor 

 
E/ Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
1. Dékány Ferenc 
2. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna 
3. Giber Vilmos 

 
F/ Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 
1. Vajda Imréné 

 
G/ Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
1. Keczeli László 
2. Lakatos Jánosné 
3. Csulak Józsefné 

 
H/ Kaposvári Városfejlesztési Kft. 
1. Tóth István 
2. Mihalecz András 
3. Svajda József 

 
I/ KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
1. Jaczó Győző 
2. Horváth Miklós 
3. Kistelepülések delegáltja 

 
J/ Kaposvári Nagypiac Kft. 
1. Borhi Zsombor 
2. Juhász Tibor 
3. dr. Szép Tamás 

 
K/ Kaposvár Jégcsarnok Kft. 
1. dr. Csató László 
2. Oláh Lajosné 
3. Borhi zsombor 

 
L/ Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
1. Merganczné Horváth Helga Hanna 
2. Mihalecz András 
3. Vajda Imréné 

 
M/ Deseda Kemping Kft. 
1. Juhász Tibor  
2. Dér Tamás 
3. Torma János 

 
 



2010.12.20. 13:49:08        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\2010-12-09.doc        Horváth Judit        115. oldal, összesen: 119 

 

III. Alapítványok, közalapítványok: 
 
A/ Kaposvárért Közalapítvány: 
Elnök:  dr. Fekete László 
Tagok: Molnár György 
            Hartner Rudolf 
            Tóth István 
            dr.Horn Péter 
           Varga József 
           dr.Müller Ferenc 
           Varga Róbert 
          Reöthy Ferenc 
 Ikafalvi-Farkasné Kisdeák Mária 
         Szabó János 
          Fábián Éva 
           Kapossy Béláné 

 Titkár: Ráczné Varga Mária 
 

Felügyelő Bizottsága:  
           dr. Szép Tamás 
           Oláh Lajosné 
           Svajda József 

 
B/ Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány 
Elnök: Ponikfor Zoltán 
Tagok: Csutor Ferenc 
            Csorba András 
            Dér Tamás  

Szerb György 
  
Felügyelő bizottsága: 
           dr. Stadler József 
           Jutasi Róbert 
           Győri László 
 
C/ Mártírok és Hősök Közalapítvány 
Elnök: dr. Giber Vilmos 
Tagok: Agg József 
            László Imre 
            Pásztor István 
            Puskás Béla 
            Tóth György 
 Szigetvári György 
 Vajay Tibor 
 
Felügyelő bizottsága: 
            Kordován Gyula 

Mike Sándor 
            dr.Ozsváth Ferenc 
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D/ Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 
Elnök: dr. Farkas Edit 
Tagok: Vajda Imréné 
            Szászné Hajdú Katalin 
            Torma János 
 dr. Kemény Gábor 

 
E/ PRO JUVENTATE Alapítvány 
Kuratóriumi tag: 
           Ift Miklós 
           Stickel Péter 
           Szabó Ferenc 
           Varga József 
           Veress Csaba 

 
F/”Kaposi Mór” Megyei Kórházért Alapítvány felügyelő szervezet tagja: 
 dr. Heintz Tamás 

 
G/ Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Kuratórium tagja: 

  Simonicsné Püspök Lívia 
 

H/ Vállalkozói Központ Alapítvány: 
  Csutor Ferenc 
 

I/ Tudományos Életért Közalapítvány 
Elnök: dr. Csapó János 
Tagok: dr. Csató László 

 dr. Giber Vilmos 
 Stickel Péter 
 dr. Riez Ferenc 
 
Felügyelő bizottsága: 
 Vajda Imréné 
 Tengerdi Győző 
 Somogy Megyei Önkormányzat delegáltja 

 
J/ Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány 
Elnök: dr. Undi Jánosné 
Tagok: Németh Lajos 

 dr. Csató László 
 dr. Riez Ferenc 
 Frányó Zsolt 
 Horváth István 
 dr. Benczéné Csorba Margit 
 dr. Gergőné Babina Jusztina 
 dr. Exner Zoltán 
 Kokas Ferenc 
 Nagy Vendel 
 Bátori Zsolt 
 dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska 
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Felügyelő bizottsága: 
 Szathmári A. Lajos 
 Molnár György 
 Szentgróti József 

 
K/ "Csiky Gergely Színházért" Alapítvány: 

  Rátóti Zoltán 
  Ficsórné Sárdi Ágota 
  Oláh Lajosné 
  Vajda Imréné 
 

IV. Egyéb testületek 
 
A/ Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanács 
1. Oláh Lajosné 
2. dr. Csató László 
 
B/ Érdekegyeztető Fórum 
1. Oláh Lajosné 
2. Juhász Tibor 
3. Tóth István 

 
C/ Egészséges Városok Szövetsége Környezet és Egészségvédő Munkacsoport 
1. dr. Csató László 
2. dr. Heintz Tamás 
3. Torma János 

 
D/ Regionális Munkaügyi Tanács 
       Molnár György 
 
E/ Megye – Város Egyeztető Bizottság 
1. Felder Frigyes  
2. Torma János 
3. Csutor Ferenc 
4. Oláh Lajosné 

 
F/ Megyei Munkaügyi Központ 

Budai Józsefné 
 
 G/ Somogy Megyei Birtokhasznosítási Bizottság 
  Tóth István 

 
H/ Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 
 dr. Vörös Gyula  
 
I/ Somogy Megyei Egészségügyi Konzorcium 
 dr. Vörös Gyula  
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J/ Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport 
 Molnár György  
K/ Desedai Operatív Bizottság 
 Hartner Rudolf  

 
L/ Regionális Területfejlesztési Tanács Sportbizottság 
 Stickel Péter 
 
M/ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
 Budai Józsefné 

Péterné Szarka Klára 
 Frányó Zsolt 
 dr. Vörös Gyula  
 
N/ Szociálpolitikai Kerekasztal 
 Budai Józsefné 
 Hegedüsné Sztantics Katalin 
 dr. Vörös Gyula  
 
O/ Dél-Dunántúli Regionális Térségi Tervezői Hálózat 
 Tapsonyi Tünde 
 
P/ Dél-Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács 
 dr. Vörös Gyula 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő:   2011. január 1. 

 
4. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki azon személyeknek, akik az előző önkormányzati 

ciklusban az önkormányzat delegáltjaként valamely szervezetben, Kaposvár Megyei Jogú 
Város érdekeit képviselték. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő:   azonnal 
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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  

                            tanácsnok képviselő 
 
 

jegyzőkönyv-hitelesítők 
 
 


