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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2011. február 24. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait,  
a Hivatal megjelent munkatársait, a meghívott vendégeiket, a sajtó munkatársait és a Kapos 
Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 17 tagja közül 17 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 
• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  

• Mihalecz András tanácsnok napirend előtti hozzászólását.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1598   Száma: 11.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
 

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

1. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés a kaposvári rendőrkapitány kinevezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2010. évi közbiztonságáról és a 2011. évi 
feladatokról 
Előterjesztő: Buzás László r. alezredes mb. kapitányságvezető 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

7. Előterjesztés a Lakáscélú Támogatási Keret megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól,  
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános  
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

11. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti 
díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés Piac-vásárcsarnokban alkalmazandó díjak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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14. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés a városi fürdő üzemeltetésére létrehozandó gazdasági társaság 
alakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
16. Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai 

osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a középiskolai kollégiumok pedagógiai programjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
2010. évi szakmai tevékenységéről 
Előterjesztő: Gulyás László tű. alezredes tűzoltóparancsnok 
 

20. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012-2016. közötti kaposvári 
megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

22. Előterjesztés gyepmesteri telep létesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a Cukorgyártól történő megnövekedett mennyiségű szennyvíz átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a Kaposvár, Nyár u. 23. sz. alatti telephelyen lévő 7192/7 hrsz-ú 
közterületi ingatlan egy részének értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár, Iparos utcából nyíló 5754/51 hrsz-ú saját használatú út 
ingatlan egy részének értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a Kaposvár 3657/7, 3657/10 hrsz-ú árok és 3657/72 hrsz-ú út terület 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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27. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ingatlanlánc Kft. 
között a Maros utca mellett lévő ingatlan adás-vétele tárgyában létrejött szerződés 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által „A közösségi 
közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása” 
című projekthez benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

30. Előterjesztés a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatási 
pályázathoz nyújtandó önkormányzati biztosítékról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

31. Előterjesztés a MTESZ-szel kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a Kapos Televízió 2010. évi beszámolójának és 2011. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés magasabb vezető álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
34. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

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

37. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Képviselői kérdés és interpelláció dr. Gyenesei Istvánné tanácsnoktól 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

 
39. Előterjesztés rendkívüli szociális segély elutasítása miatt benyújtott fellebbezésről  

(2 db) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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40. Előterjesztés utazási támogatás elutasításával kapcsolatos fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

41. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása miatt benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

 
 
 
Mihalecz András tanácsnok napirend előtti hozzászólásában a kommunizmus áldozatainak 
megemlékezéséről beszélt. Koncepciós perek, kivégzések, embertelen körülmények a 
kényszermunkatáborokban, félelem, rettegés, hazugság a hétköznapokban, a fizikai és a lelki 
élet megnyomorítása jut eszébe sokuknak a kommunizmusról és végzetes következményeiről.  
1917-től játszott meghatározó szerepet a történelemben ez az ideológia. 100 év, 100 millió 
halálos áldozat volt ebben az időszakban. A túlélőknek kötelessége emlékezni, és  
emlékeztetni, azokra a borzalmakra, amiket még ma is szenvednek néhányan. Február 25-e 
állít emléknapot minden évben a kommunizmus áldozatainak. Több száz ember kivégzéséről,  
több száz ember munkatáborokba való elhurcolásáról, és a gyerekáldozatokról is szólt a 
kommunizmus. Véleménye szerint Európa addig nem lesz egységes, ameddig nem tekintik a 
kommunizmust úgy, mint a nácizmust, közös történelmi örökségnek és bűnnek. Emlékeznie 
kell mindenkinek arra, hogy a kommunista ideológia közvetlenül felelős az emberiség elleni 
bűntettekért. A náci és a kommunista rezsimek alapvetően ugyanazokkal a borzasztó és 
szörnyű jellemvonásokkal rendelkeznek. Számos ország kommunista pártja vagy annak 
utódpártja, bár nincs hatalmi pozícióban, nem határolódott el és nem ítélte el a kommunista 
rezsimek bűneit, ezért kell emlékezni minden évben az áldozatokra. Megkért minden 
jelenlévőt és televízió előtt ülő nézőt a megemlékezésen való részvételre.  
 
 
 
-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Torma János tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy a 2010. decemberi Közgyűlésen 
elfogadott módosítások kerültek átvezetésre. A módosítások által csökkent a költségvetés 
működési hiánya és a költségvetés összessége. A szociális kiadásokon belül átcsoportosítások 
történtek meg, így a gyógyszertámogatások összege is megemelkedett, így elfogadásra 
javasolta az előterjesztést.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1599   Száma: 11.02.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 1/2011.(III.01.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 
4/2010.(III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1600   Száma: 11.02.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
14/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az        
1-2-09-4300-0598-9 számú hitelszerződés szerint a Sávház felújításához biztosított 264 millió 
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Ft hitelkeretből fel nem használt 84.531.589 Ft hitelkeretről lemond.  Felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés módosítására. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2011. április 30.  
  
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester „Szeretném megköszönni a bizottságokban kifejtett munkát. 
Köszönöm szépen a megtett, megfogalmazott és általunk támogatott módosító indítványokról 
való döntésüket és egy rövid szóbeli kiegészítést tessenek megengedni nekem, mielőtt a 
kérdésekre sor kerül az előterjesztés kapcsán.  
Az idei esztendőnket, mint ahogy a költségvetésben is látszik, egy kettősség fogja jellemezni. 
Egyrészt a Kormány, a ráhagyott örökség okán azon dolgozik, hogy az ország talpon 
maradjon, hogy Magyarország ne jusson Írország vagy Görögország sorsára. Ebbő l 
következik az, hogy a települési önkormányzatok, így beleértve Kaposvárt is, kevesebb állami 
forrással rendelkeznek 2011-ben. A kettősségnek ez az egyik fele, a másik része pedig az, 
hogy azzal együtt, hogy kevesebb forrásból rendelkezünk, fel kell vennünk a kesztyűt 
továbbra is a növekedésért, a munkahelyekért folytatott kiélezett versenyben.  
Mert a célunk az változatlan, amelyet kaposváriak által ránk bízott mandátum kapcsán az 
elmúlt esztendő őszének második felében elfogadtunk, mégpedig várospolitikai programunk, 
amely Kaposvár a legfontosabb címet viseli.  Ennek egy hangsúlyos, és kiemelt fejezete az, 
hogy célunk nem kevesebb, mint az, hogy az európai unió foglalkoztatási szintjét érjük el, 
ahol a foglalkoztatási ráta 64 %, nálunk 60 % most, és ehhez mai tudásunk alapján 1800 új 
munkahely megteremtésére lesz majd szükségünk. Azzal együtt is, hogy a mindenkori 
Kormány kezében van az ország gazdaságpolitikájának az irányítása, nálunk levő ennél jóval 
csekélyebb eszközrendszert is ennek a célnak az érdekére kívánjuk fordítani. E kapcsán pár 
fontos, a cél érdekében kihasználható és az idei évi költségvetésben is megjelenő célra 
szeretném felhívni tisztelt figyelmüket, természetesen a teljesség igénye nélkül.  
Olvashatjuk és magunk is tapasztalhatjuk, hogy sajnos a gazdasági válságnak még nincs vége, 
így azzal a javaslattal jövünk ebben a költségvetésben is, hogy 2011-ben is, mindt ahogy 
2010-ben tettük, a legkisebb egyéni, illetve családi vállalkozásokat mentesítsük az adó 
befizetése alól.  Nekünk 60 millió forint bevétel kiesést jelent, ez a 60 millió nem jelenik meg 
a számlánkon, ugyanakkor annak a 4400 egyéni vállalkozónak, családi vállalkozónak viszont 
nagyon sokat jelent, hogy kint marad.  
A tavalyi esztendőben a közepes, illetve a közepesnél nagyobb vállalkozások is kértek tőlünk 
segítséget, hogy a likviditási helyzetükön az éven belül tudjunk támogatást, segítséget  
nyújtani. Két eleme jelenik meg ennek az idei évi költségvetésben, egyrészt a nagyok és a 
kicsiknek továbbra is biztosítanánk a helyi adóknál az adó átütemezési illetve részletfizetési 
lehetőségeket, az adott adózó éven belül adjuk ezt a lehetőséget. Másrészt, ebben az 
esztendőben is megnyitjuk a foglalkoztatási és munkahelyteremtő alapunkat.  
Nagyon reméljük, hogy a tavalyi évi munkánk eredménye, amelyet aktív telephely politika 
címén tudnék összefoglalni önöknek, amikor is mintegy 16 hektáros területen, a Keleti Ipari 
Park bővítményeként 160 millió forintot költöttünk a területnek a közművesítésére, utakkal, 
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vízzel, csapadékvízzel, szennyvízzel, gázzal, villannyal való ellátására, hogy a Keleti Ipari 
Park bővítésének, termelő üzemekkel való betelepítése reményeink szerint ebben az 
esztendőben meg fog kezdődni.  
Új közmunkaprogramot is indítunk, gondolva mindazokra, akiknek ez adja meg azt a 
lehetőséget, hogy munkából tudjanak megélni és családjukat eltartani. Közel 1000 fő 
munkába állítását tervezzük a közmunkaprogram keretén belül ebben az esztendőben.  
Tisztelt Hölgyek és Urak!  
Ebben az évben előkészítjük a zöld foglalkoztatás kaposvári rendszerét. Vannak még 
műveletlen mezőgazdasági területek ebben a városban, ezeket a műveletlen mezőgazdasági 
területeket kívánjuk művelésbe adni mindazoknak, akik ebből kívánnak megélni, itt kívánnak 
dolgozni, önmaguk szükségleteit előteremteni, illetve a többletet pedig értékesíteni, ez utóbbi 
esetére a megújuló nagypiacon adunk erre lehetőségeket. Itt a szociális szövetkezet munkájára 
vagy az alakulandó szociális  szövetkezetek munkájára nagymértékben számítunk. Nagyon jól 
működő európai minták vannak már erre, többek között Olaszországban és Angliában is.  
1,4 milliárd forintot látnak a költségvetésben a szociális támogatási rendszerünkben ebben az 
esztendőben. Ez egy jelentős összeg. Ebből az 1,4 milliárd forintból 530 millió forint saját 
erő, amit a városnak, nekünk kell előteremteni, a többi az állami támogatás és az állami 
normatíva.  
Egyetlen egy, eddig önként vállalt feladatunk elhagyására sem teszek javaslatot ebben a 
költségvetésben. 15 jogcímen adunk, csak a szociális támogatás keretén belül olyan 
támogatásokat a kaposváriaknak, amire amúgy nincs törvényi kötelezettségünk, állami 
támogatást sem kapunk rá, de önként vállaltuk fel, hogy ezzel is segítsük a rászorulókon.  
Ebben az esztendőben be kívánjuk vezetni a szociális kártya rendszerét. Ez nagyon 
ellentmondásos megfogalmazást kapott az elmúlt esztendőkben Magyarországon. Mi az ott 
megfogalmazott kritikák és tapasztalatok felhasználásával egy teljesen új rendszert kívánunk 
működtetni. Ez is megerősíti azt a korábban már alkalmazott szociálpolitikánkat, hogy a 
segélyt annak adjuk, aki arra rászorul, és annak, aki önhibáján kívül kerül nehéz anyagi 
helyzetbe, neki kell a segítség. Nekünk erkölcsi kötelességünk adni is, aki egészségi állapota 
miatt is nem tud munkát vállalni, vagy olyan családi körülményei vannak, vagy olyan az 
iskolai végzettsége, hogy annak megfelelő munkalehetőséget nem tud önmagának találni, az  
támogatást kapjon. Viszont mindazok számára, mindazok számára, akik sportot űznek abból, 
hogy segélyből éljenek, amikor megvan számukra a munka lehetősége, hogy mindazok 
számára, akik nem tartják be az együttélés szabályát, az önkormányzat anyagi segítségére 
nem számíthat. Ez az 1,4 milliárd forint, amely rendelkezésünkre áll a szociális  támogatási 
rendszeren belül, ezt éppen ezért figyelembe véve, ha kell egy új rendszert, amit kollégáimnak 
kell kidolgoznia, ha nem kell új rendszer, akkor pedig a gyakorlatban ezt kell érvényre juttatni 
és ez kell, hogy szerepeljen a napi munkájuk során.  
Reményeink szerint ettől az esztendőből kezdve már látszik is az az új energiapolitika, 
amelyet Kaposvár városa kíván folytatni. Amelynek a fő célja az, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben kívánja függetleníteni magát, elsősorban a gáz esetében a gáz vásárlásától. Ennek 
pedig egyetlen egy lehetősége van, hogy ennél olcsóbb, megújuló energiákat használva vonja 
be az ott felszabaduló energiákat a rendszerébe. Ezt azért is mondom, mert Magyarország 
sajnos az energia tekintetében rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van, így a város is. A 
kiszolgáltatottságra sajnos az előző Kormányok meggondolatlan privatizációs politikája még 
nagymértékben rá is erősített. Gondoljanak csak az elektromos és a gázközmű vagyonnak a 
teljes privatizációjára, amely nem csupán magánkézbe került, hanem ezen túlmenően még 
külföldibe is. Ez egy olyan kényszerhelyzetet jelent ebben az országban, amivel naponta 
szembesülni kell nemcsak az önkormányzatoknak, hanem valamennyi magyar családnak is,  
amikor gázról vagy villanyról beszélünk.  
Öt olyan kezdeményezésünk, illetve kezdeményezésünk egy részének már eredménye is  
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mutatkozhat ebben az esztendőben, amely ezt a függőségünket csökkentheti, mint amiről 
korábban beszéltem. Ebben az évben függetlenül a pályázat eredményességétől, egy kilométer 
hosszú vezetéket építünk a Cukorgyár és a kaposvári Gyógyfürdő között. Ennek az lesz az 
eredménye, hogy a lehető legnagyobb mértékben mérsékeljük a gáz vásárlást, vagyis 
biogázzal kívánjuk kiváltani. Ezzel évi 45 millió forintos energiaköltséget tudunk 
megspórolni, mert ilyen árban tudtunk megállapodni a biogázzal. Azért mondtam, mert a 
teljes összegét állítottuk be ennek a beruházásnak a költségvetésünkbe, viszont természetesen 
benyújtottuk a pályázatunkat is, de azért említettem, hogy függetlenül a pályázat 
eredményességétől, ezt a beruházást megcsináljuk ebben az esztendőben.  
A másik, a volt Füredi II. laktanya mellett levő lőtér területén a biomassza üzem tervezése 
történik, s nagyon remélem, hogy a beruházó sikeresen tud pályázni ezen gyár felépítésére és 
a megújuló energia használatára az európai unióhoz, mert ebben az esetben ez a beruházás is 
elkezdődhet, amennyiben elnyerik ezt a pályázatot. Ez pozitív módon rásegíthet a távfűtési 
rendszerünkre - hisz azért ezt a területet ajánlottunk neki, mert itt van a legközelebbi 
csatlakozási pont a távfűtési rendszerünkben -, amely a távfűtési árak tekintetében jótékony 
hatással lehet. Ezért nem csupán szurkolunk, hanem segítjük is a beruházót az európai uniós 
forrás elnyerésére.  
Az eddigi mérések azt igazolták, hogy a napsütötte órák száma az van annyi Kaposváron, 
hogy a napenergiát is szolgálatunkba tudjuk állítani. Egyetlen egy ilyen, de nagy 
intézményünknél, a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál terveztük meg és álltunk neki, 
hogy napkollektorokkal fűtsük a használati vizet, a meleg vizet és magát a Klebelsberg 
Középiskolai Kollégiumnak az uszoda vizét is. Erre benyújtottunk egy pályázatot, ennek a 
beruházásnak akkor fogunk nekiállni, ha ezta pályázatot sikerrel vesszük.  
Ez az esztendő arról is szól, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a távfűtő rendszerünket bővítjük. 
A távfűtő rendszerünk bővítésének több oka is van, az egyik legfontosabb talán az, hogy a 
szolgáltatást igénybevevőknek a körét kívánjuk bővíteni. Mégpedig azért tesszük ezt, mert a 
jelenleg beszűkült viszonylagos alacsony szolgáltatást igénybevevő körrel rendelkező távfűtés 
nehezen tartható fent. A bővítésnek az az oka, hogy arányosan osztódjanak el azok a terhek, 
amelyek a távfűtött lakásokban élőknek a terheit szintén mérsékelni tudják. Ez több mint egy 
milliárdos beruházás, amelyet előkészítünk ebben az esztendőben és remélem, hogy el is 
fogunk tudni kezdeni. Amikor véglegesen a Vagyonkezelő Részvénytársaságunk meg tud 
állapodni a megújuló, épülő Kaposi Mór Megyei Kórházunkkal, akkor ő is rácsatlakozik erre 
a rendszerre. De a távfűtés ebben az esetben nemcsak fűteni fog, hanem hűteni is, akkor ez  
egy jól megtérülő beruházássá válik, amiről beszéltem.  
Ötödikként pedig a Kaposvári Közszolgáltató Holdingnál április közepéig, április végéig 
megtörténnek a tagvállalatok apportálásai, így június tájékán már teljes felhatalmazással,  
teljes jogkörrel és vagyonnal meg fogja tudni kezdeni a működését.  
Ebben az esztendőben is folytatni kívánjuk a város közterületeinek a rendbetételét. A 
következő közterületen a felújítandó tömbünk: a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi 
Sándor utca által határolt terület lesz. Itt egy teljes közterület átrendezésről beszélünk, és ha 
már a közterületek, lakókörzetek rendbetételéről van szó, akkor tájékoztatom önöket, hogy 
egy másik szociális város rehabilitációs programra is benyújtottuk a pályázatunkat. Ez pedig 
Szentjakabon, a Nádasdi utca és környékének rendbetételéről van szó, ami mindegy 550-600 
millió forintos beruházás. Itt már a pályázatunkat is úgy adtuk be, hogy teljesen újszerűen 
akarjuk a környezetet rendezni és rendbe tenni, és az újszerűsége abban mutatkozik meg, 
hogy a munkáknak az átadható, de jelentős részét azokat az ott élőkkel kívánjuk elvégeztetni. 
Mivel nekik is adott a munka lehetősége, az egészségesek számára a segély pedig nem. Ezért 
csináltunk egy ilyen rendszert ennél a pályázatnál.  
Önök nagyon jól tudják - hisz önök fogadták el -, hogy 4 sarkalatos pontot fogalmaztunk meg 
a város középtávra szóló programjának elfogadásakor. A program új fogalmazódott meg a 
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kaposváriakkal való konzultációk során, hogy ezek azok, amelyek számunkra előnyt 
jelentenek, és ezt az előnyt azért kell kihasználnunk, hogy az ebből adódó előnyök a 
munkahelyteremtésben jelenjenek meg.  
A 4 pont is megjelenik az idei évi költségvetésünkben. Az egyik a városlogisztikai központi 
szerepkörére vonatkozik, amelyet azért is fogalmaztunk meg és azért is jelenthet számunkra 
előnyt, mert Kaposvár fekvése az centrális. Ugye, itt van két olyan sarkalatos pontja a cél 
elérésének, amely állami közvetítést és állami részvételt igényel. Nagy örömünkre mindegyik 
konkrétumként megjelent az új Széchenyi tervben, az egyik az M67-es út, a tekintetben, hogy 
végre belátható közelségbe került Kaposvár M7-es autópályával való közvetlen kapcsolata, a 
másik pedig a vasút, amely legalább a logisztikai szerepkörünk szempontjából ugyanolyan 
fontos mind az út. Itt dr. Heintz Tamás helyi, illetve országgyűlési képviselő úr is közvetíti és  
küzd is azért a szándékért, hogy a Budapest – Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes – 
Kapronca – Zágráb – Rijeka közötti vasútvonal legyen egy olyan magyar-horvát 
együttműködés keretén belül felújítva, várva azt, hogy talán már nem csúszik Horvátország 
európai uniós csatlakozása, amely megadhatja számunkra ezt a lehetőséget. De mi nem 
várunk addig – tisztelt hölgyeim és uraim -, 360 millió forintot találnak a költségvetésben, 
amely lehetőséget ad számukra, hogy az idei évben előkészítjük a kaposvári intermodális  
csomópont kialakítását, amely a helyi, helyközi vasúti tömegközlekedés, a kerékpáros, a 
gyalogos illetve a gépjármű közlekedés egy egységes, új, centrális rendszerének a 
megtervezésére szolgál. Ennek része egyébként - Borhi Zsombor tanácsnok úrnak is mondom 
- a Béla Király utcánál levő  új vasút fölötti felüljárónak a megépítése. Aláírták erről a 360 
millió forintról a szerződést, és megadták a lehetőséget, hogy megtervezzük. Ez a mérnökök 
mostani becslése alapján több mint 30 milliárd forintos beruházás. Ebben az évben a 
következő év augusztusáig kell befejeznünk az előkészítő munkálatokat, így a következő év 
utolsó negyedévében illetve a rákövetkező év első félévében, amennyiben e tekintetben 
sikeresek lehetünk, és leszünk, akkor ez a nagyfokú beruházás elindul. Ez teljesen átalakítja a 
városnak ezt a területét is, kulturált módon.  
1872-1873-ban épült a kaposvári vasút, 1897-ben szüntették meg az átjárást a Petőfi térről a 
donneri városrészbe, akkor építették a kerítéseket a vasút mellett. Mi a vasúti pályák 
mennyiségét le kívánjuk csökkenteni, mégpedig úgy, hogy a teherpályaudvar, a 
teherszállításra szolgáló pályák kikerülnek a teherpályaudvarhoz és egy teljesen más  
környéket hozunk létre. Ez érinti a közlekedésünket abban a tekintetében - amelynél 560 
millió forintot látnak a költségvetésben arra, hogy mintegy 41 helyi autóbusz megállónk van -
, dinamikus utas tájékoztató rendszert alakítunk ki, de hát ez lesz a látvány része magának, 
ennek a beruházásnak. Van egy másik, közvetett, de ugyanilyen fontos része, hogy ezzel 
megnyílik a lehetőségünk arra, hogy Kaposváron még ebben az esztendőben elindulhat az 
elektronikus jegyrendszer is, amely lehetőséget biztosít e tekintetben is a jegyvásárlásra. Ez a 
logisztikai funkciónk és ide sorolható a Keleti Ipari Parknak a termelőüzemekkel való 
betelepítésének az elindítása is.  
A másik, számunkra előnyöket hordozó terület a kaposvári élelmiszeripar. Ennek a kitörési 
lehetőségei a Kaposvári Egyetemmel való közös együtt gondolkodásunk és munkálkodásunk 
eredménye adhatja meg számunkra azt a lehetőséget, hogy egy márkázott, minőségi, 
Kaposvárra beazonosítható élelmiszeripari termék lepheti el – jó értelemben lepheti el – az  
országot, de reményeink szerint az ország határain túlra is. Abból az alapfilozófiából fakadt, 
hogy a Kaposvári Egyetem egy olyan kutató egyetem lesz, amely az élelmiszertudományokat, 
az egészséges táplálkozást kutatja és gyakorlatban hasznosítani tudja az eredményeket. Ennek 
érdekében folynak már a munkálatok a Kaposvári Egyetemen és a mostani időszakban, az 
élelmiszerbotrányokkal sújtott időszakban a minőségi, márkázott, egészséges élelmiszeripari 
termékekre egyre nagyobb lesz a kereslet. Ezt a kaposvári élelmiszeriparnak ki kell 
használnia. Mi azt vállaltuk, hogy megteremtjük a helyben vagy a környéken termelt  
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élelmiszerek biztonságos értékesítésének a lehetőségét. Ezért alakítottuk át a nagypiacunkat, 
ezt a célt szolgálta ez a beruházásunk, amelyet hamarosan át fogunk adni. Ezért a Kaposvár 
Kártya filozófiáját is kiegészítve készítjük el és nyitjuk meg a Kaposvári Élelmiszerek Boltját,  
amely szintén készül és azt is látják a költségvetésben, hogy folytatni kívánjuk a piac második 
ütemének az építését is, és a jelenlegi, még fedett csarnok átalakítását is. De ez akkor tud isten 
igazából, élelmiszergazdaság szempontjából hasznosulni és új munkahelyeket hozni, 
amennyiben a márkázott minőségi termékeket meg is veszik. Másrészt, ha az egyetemnél levő  
elméleti tudás és a vállalatoknál levő  gyakorlati tudás az nem egymás mellett megy el,  hanem 
egymást kiegészítve felerősíti mindazt a célt, amiről beszéltem. Ezért adunk megbízást a 
Kaposvári Egyetemnek a kaposvári élelmiszeripari, Kaposvár és környéki élelmiszeripari 
klaszternek a kialakítására. Ez volt a második pont, tisztelt hölgyeim és uraim.  
A harmadik, az a művészetekben és a kultúrában rejlő lehetőségünk, ami számunkra 
előnyöket hordozó terület. Azért is fogalmazták meg a kaposváriak előnyként ezt a területet, 
mert Magyarországon márkát jelent a kaposvári művészet. Gondoljanak csak Rippl-Rónaira, 
Vaszaryra és gondoljanak csak a mai kortárs művészeinkre és a színházunkra. Akkor, amikor 
márkát jelent a kaposvári művészet Magyarországon, az ebből adódó előnyöket nekünk ki 
kell használni. Ezért is hirdettünk Rippl-Rónai évet, Rippl-Rónai születésének 150. 
évfordulója alkalmából és ezért kezdődik el hamarosan a Rippl-Rónai villa és kertjének a 
felújítása. Nagyon remélem, hogy 2-3 héten belül a támogatási szerződést is alá fogjuk tudni 
írni. Ennek a beruházásnak az önrészét megtalálják a költségvetésünkben. Ezt a célt szolgálja, 
ha ebből előnyt akarunk magunknak kovácsolni, a kultúra, a művészet infrastrukturális 
lehetőségeit kell bővítenünk, és erről döntöttünk az elmúlt esztendőben és a Rippl-Rónai villa 
mellett, ami készül most, folyik az Együd Művelődési Központnak az átalakítása és ebből a 
célból épült, alakult át a Szivárvány Kultúrpalotánk is.  
A negyedik is számunkra előnyöket hordozható terület az pedig a turisztikában rejlik. Nálunk 
a turisztika még nem munkahelyteremtő ágazat, de azzá kell válnia. Mert, ha önök megnézik 
annak a közel 3700 kaposvári munkanélkülinek az iskolázottságát, akkor abból azt látják, 
hogy 28 %-uk az 8 általános iskolával vagy azzal sem rendelkezik, 31 %-uk szakmunkás vagy 
szakiskolai végzettséggel rendelkezik, 34 %-uk érettségivel rendelkezik és 8 %-uk pedig 
diplomás. Ez az iskolai végzettség szerinti összetétele a munkanélkülieknek. Számukra 
egyrészt az építőipar - amely könnyen és gyorsan fel tudja szívni a munkaerőt -, adhat 
lehetőséget a közösség érdekében végzett munkákban. Ezért is alkalmazzuk, harmadrészt meg 
kell említenem magát a turizmust, mint lehetséges munkahelyteremtő ágazatot. A diplomások 
számára pedig a kreatív szolgáltató iparok lehetnek azok, amelyek a lehetőséget biztosítani 
tudják. Maga a turizmus először egy arculatteremtéssel kezdődött, amely most meglátszik a 
belvároson, a lakótelepeinken, ennek a hangulatán. Láthatják a költségvetésben - ha 
figyelmesen elolvasták -, hogy a Deseda beruházása nagy ütemben elkezdődik ebben az  
esztendőben egy ökoturisztikai, egy Desedát átformáló, átalakító, a tó turizmus érdekében és a 
turizmus szolgálatában is állítható beruházás keretén belül.  
Folytatódik a gyógyfürdőnknek a teljes rekonstrukciója, itt 9 új medencét építünk egy teljesen 
új felszerelt gyógyászattal együtt. Sajnos, láthatjuk azt, hogy a 4 csillagos szálloda átalakítása 
- amely a Kapos Hotel átalakítását jelentette volna - az megbicsaklott. Ugyanis, már nem csak 
folynia kellene a beruházásnak, hanem be kellene fejeződni. Viszont a turizmusnak, amely 
lehet kulturális, a táji értékeinket kihasználó, de ugyanakkor lehet egészségturizmus, az  
orvostudomány, és azon belül a sporttudomány, a fesztiválok kaposvári megjelenésével 
nőhetne a hatékonysága, viszont jelenleg kevés a minőségi szállásférőhely Kaposváron. Ezért 
megfogalmazódott, hogy ebben az évben egy minőségi szálloda építésére egy projekt 
társaságot szándékozunk létrehozni, amelyben az önkormányzat ingatlannal szerepet 
vállalhat. A célunk pedig az, hogy az idei esztendőben, az előző évihez képest 10 %-al nőjön 
a hozzánk látogató turisták száma.  
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Ezeken túlmenően, szigorú költségvetési év lesz a 2011-es. Szigorú és fegyelmezett, amely 
fegyelmezettséget és szigorúságot kér részünkről is és ugyanezt az intézményeink részéről is. 
Elkezdjük a hiteleinknek a visszafizetését, a tőkerészéről is, és az idei évi feladatainkra újabb 
forrás bevonását javasoljuk. Amit vagy folyószámla hitellel, a Magyar Fejlesztési Bank által 
ajánlott kedvezményes kamatozású hitellel vagy kötvénnyel oldjunk meg.  
Ezekkel a szavakkal ajánlom figyelmükbe az idei évi feladatainkat. Kérem, hogy tárgyalják 
meg, ha valami nem világos, akkor kérdezzék meg, mondják el a véleményüket és azt 
követően a vita lezárultával pedig döntünk mind a módosító indítványokról, a 
rendelettervezetről és a határozati javaslatokról. Köszönöm szépen.” 
 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Torma János tanácsnok megkérdezte, hogy idén is számíthatnak-e a panellakók 
önkormányzati támogatásra, amennyiben pályázni kívánnak? Van-e realitása a Béke park 
északnyugati sarkában kialakítható kutyafuttatónak? Mikorra számíthatnak a körzetében élők 
egy kutyafuttató kialakítására?  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, hogy a Csiky Gergely Színházat működtető 
gazdasági társaság a támogatásából hiányzó 40 millió forintot hol és milyen területen tudja 
megtakarítani? Nem fog ez a színvonal rovására menni? Számolni kell-e esetleg a színháznak 
további, más állami támogatási megszorításokkal? A Rákóczi Futball Klub őszi időszakra 
tervezett támogatásának előrehozását miből fogja pótolni a klub ősszel? Számíthat-e később 
újabb többlettámogatásra, vagy hitelre a várostól? Mi lesz a korábbi kölcsön 
visszafizetésével? A bölcsödei átszervezéseket követően a bölcsödei férőhelyek száma ki 
fogja-e elégíteni a város igényét, amennyiben nem, akkor hány gyerek számára nincs  
biztosítva bölcsödei férőhely? Mire fogják hasznosítani a Vaszary képtár helyiségét az 
Agórába történő átköltözés után?  
 
Pintér Attila tanácsnok tudni akarta, hogy miért kevesebb 93 millióval az állami támogatása 
a Színháznak és a gazdasági társaság ezt hogyan fogja tudni kigazdálkodni a 
költségvetésében? Nem tartja-e a polgármester úr indokolatlanul kevésnek az intézményi, út 
és járda felújításokra szánt összeget a tényleges lakossági igényekhez képest? Megkérdezte, 
hogy jelenleg hol tart a Fürdő pere, várhatóan mikor lesz meg a jogi lehetőség, hogy ki tudják 
fizetni az alvállalkozókat? Várható-e bármiféle beépítés a Füredi úti laktanya területén? 
Amennyiben igen, akkor milyen más beruházás fog létesülni? A nagyberuházások jelentős  
csúszása milyen többletköltségeket jelentett az önkormányzatnak? Fejlesztések által 
megvalósított intézmények átadás után jelentős működési költséggel járnak, fenntartható lesz-
e az intézmények működtetése? Készült-e olyan számítás, amely rögzíti az éves  
adósságszolgálat mértékét, hogy milyen terhet fog jelenteni ez a következő évekre, és mikor 
érjük el a kötelezettségvállalás felső határát, ami ebben az évben 2,2 milliárd forint? 
Lehetséges-e az, hogy az M9-es déli autópálya jelenleg érvényben lévő nyomvonal tervei 
módosításra kerüljenek azért, hogy Kaposvár és Somogy megye számára kedvezőbb legyen? 
Véleménye szerint tenni kellene annak érdekében, hogy kedvezőbb nyomvonali terv 
valósuljon meg. Lát-e az önkormányzat arra lehetőséget a jelenlegi költségvetési kondíció 
mellett, hogy a 2014-től induló 7 éves európai uniós költségvetési támogatásokat a város  
igénybe vegye?  
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dr. Csató László tanácsnok feltette azt a kérdést, hogy a közfoglalkoztatás szervezésre 
beadott pályázat esetében brigádvezetők kiképzése történik, vagy a közfoglalkoztatás 
szervezők a várostól függetlenül végzik-e a munkájukat? Mikorra várható, hogy a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás önálló pénzügyi és szervezeti gazdálkodással 
működjön? Milyen hatása lesz ez Kaposvár köztisztaságára?  
 
Borhi Zsombor tanácsnok érdeklődött, hogy az intermodális csomópont esetében van-e mód 
arra, hogy a Béla király úti vasúti felüljáró mellett a Pécsi úti vasútnál is sor kerüljön-e egy 
felüljáró megépítésére?  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy a novemberi közgyűlésen elfogadott 
panelprogram folytatását kérő felterjesztésre a Kormány mit válaszolt, mivel a kaposvári és az  
országos költségvetésben sincs ez betervezve. Amennyiben lehetőség lesz a program 
folytatására, ez hogy jelenik majd meg a költségvetésben? A tavalyi évi 188 millió forintos  
támogatás helyett idén 100 millió forint támogatást nyújt a tömegközlekedésnek a város, 
amikor a kaposvári lakosok véleménye szerint egyes területre kevés a járat. Tavalyi évben 
1180 főt foglalkoztatott a város közfoglalkoztatás keretei között, idén 1000 fő van betervezve, 
aminek nem látszik a fedezete a költségvetésben. Ez a megszorítás a közfoglalkoztatottak 
számának drasztikus csökkenésével jár, tavalyi évben az országos költségvetésben 114 
milliárd forint volt betervezve, idén csak 64 milliárd. Így az előterjesztésben a forrásoknál a 
segélyre szánt összeg vélelmezett növekedését látta, ami segíthet a közfoglalkoztatottakon. A 
városnak mi a szándéka a Jégcsarnokkal? Az MSZP-s képviselők nem támogattak egy ilyen 
luxusberuházást, mivel előre látták, hogy komoly működési problémák lesznek. Most a város 
8 hónapról 6 hónapra akarja lecsökkenteni a nyitva tartást, amitől 6 millió forint  
kiadáscsökkenést várnak. Ez eredményezheti azt is, hogy 6 hónapról később 4 hónapra, majd 
2 hónapra csökkentik a nyitva tartást, ami a bezáráshoz vezethet. Milyen hatása lesz a 
kaposvári közalkalmazottakra a bérek zárolása? Hozzá fognak-e jutni a jogos  
járandóságukhoz?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok afelől érdeklődött, hogy mi volt az oka annak, hogy a Kapos Hotel 
beruházás nem kezdődött el? Mi fog történni a Deseda kempinggel, mivel szerinte 
hosszútávon fejleszteni és működtetni kellene. Hogy haladnak a tárgyalások, van-e előrelépés 
Taszár hasznosítása ügyében?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta Torma János 
tanácsnoknak, hogy amennyiben a Kormány megjeleníti a panelprogram felújítások pályázati 
kiírását, akkor rögtön előterjesztést készít a pályázat beadására.  
17 millió forintot szerepeltettek az állatmenhely létesítésére, mivel 2011. június 30-án 
megszűnik a Philip Egyesülettel kötött feladatellátási szerződése a városnak, azzal kívánják 
segíteni az egyesület munkáját, hogy az általa használt telepen továbbra is folytathatja 
tevékenységét, de a kóbor kutyák befogását és az ebeknek gazda keresését az önkormányzat 
fogja ellátni. A második félévben tud arra konkrét választ adni, hogy a Béke parkban 
kutyafuttató kerülhet-e kijelölésre.  
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnoknak elmondta, hogy 558 millió forinttal gazdálkodik a Cs iky 
Gergely Színház, amiből a művészi színvonalat hozniuk kell továbbra is. A következő bajnoki 
esztendőt a kiemelt sportegyesületek kevesebb önkormányzati támogatással kezdik meg, 
viszont ez az összeg még mindig az országos szintnél magasabb. Nehéz helyzetbe fognak 
kerülni az egyesületek, amennyiben az unió nem támogatja a Kormány azon törekvését, hogy 
a gazdasági társaságok adójának egy részével rendelkezhessenek, és ezt támogatásra 
használhassák fel. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat több támogatást nem tud a 
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kluboknak adni, nekik kell hatékonyabban feltárniuk a szponzori lehetőségeiket. A zárolt 
férőhelyeket abban a pillanatban megnyitják, amennyiben igény lenne rá. A Vaszary képtár 
hasznosítását egyenlőre nem szerepeltették a költségvetésben, az Együdben egy modern 
képtári rész kialakítása folyik. Az idei év eltelik azzal, hogy a Vaszary képtár költözni tudjon 
a felújított Együd épületébe.  
Pintér tanácsnok úrnak elmondta, hogy a Kormány kevesebb pénzből kevesebb támogatást 
tudott adni a színháznak és az önkormányzatoknak is. A járda felújításra 40 és az út felújításra 
80 millió forintot költ ebben az évben az önkormányzat, a korábbi években sokkal kevesebb 
összegből oldották meg ezeket a beruházásokat. Igenis kevésnek tartja a 32 millió forintos  
intézmény felújításra szánt összeget, de nem tudnak többet költeni erre. A Fürdőre vonatkozó 
kérdésre elmondta, hogy a 140 millió forint összeget nem adták oda a vállalkozóknak, mivel 
ez az összeg az alvállalkozókat illeti. Véleménye szerint az érdemli meg a pénzt, aki 
megdolgozott érte. Így a fővállalkozó bíróságon perli a pénzt, de az önkormányzat küzd a 
maga igazáért. Az előterjesztés nem szól a Füredi laktanyáról, a Vár utcáról és a Kisgáti 
részről sem, mert magántulajdonban lévő ingatlanokról van szó, itt a tulajdonosok a válságra 
hivatkozva nem találnak bérlőt az ingatlanokra. Nem növekedett meg a beruházások összege a 
késedelem miatt, a leszerződött összeget fizeti ki az önkormányzat, viszont a vásárcsarnok 
építkezésénél van csak megnövekedett többletköltség, ez ügyben főjegyző és alpolgármester 
urak folytatnak tárgyalásokat, hogy a felmerült problémák műszakilag előre láthatóak voltak-e 
vagy az építkezés során jöttek ki. Az új intézmények esetében működési többletköltségek 
merülnek fel, amit a költségvetésbe beterveztek. A legkedvezőbb lehetőséget fogja választani 
az adósságszolgálat teljesítésére: folyószámlahitelt, a Magyar Fejlesztési Bank által adott 
kedvezményes kamatozású infrastruktúra hitelt, vagy a kötvényt fogják kiválasztani, és a 
folyószámlahitel a működési hiány finanszírozására és kezelésére szolgál. Örült annak, hogy a 
Széchenyi tervben szerepelt az M67-es autópályát összekötő 3 legfontosabb várost érintő útra 
szóló pályázat. Európai uniós támogatásokra pályázni fognak, amennyiben lehetőség lesz rá.  
Dr. Csató László tanácsnoknak elmondta, hogy a brigádvezetőkre adnak be pályázatot azért, 
mert a közfoglalkoztatottak ellenőrzése fontos feladat, mivel közpénz kifizetésére kerül sor.  
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás 2012-től fog önálló költségvetéssel működni. 
Jelenleg 35 településen kerül sor a betelt hulladéklerakók felszámolására. 141 település új 
rekultivációs pályázatára beadták a pályázatot, aminél egy hónapon belül szeretnék megkötni 
támogatási szerződést.  
Borhi Zsombor tanácsnok úrnak elmondta, hogy nem fog megvalósulni e projektből a Pécs i 
úti vasúti felüljáró megépítése, viszont szeretnék a Csík Ferenc sétányt kibővíteni a Béla 
Király utcáig, amennyiben szakmailag lehetséges.  
Dr. Lamperth Mónika képviselőnek elmondta, hogy a felterjesztésre nem kaptak a 
Kormánytól választ. 177 millió forintot ad az önkormányzat a tömegközlekedésnek, ebbő l 
kell gazdálkodnia. A közfoglalkoztatásra lesz fedezet, mivel a Kormányhoz a maximum 
összeget terjesztették be, és még elképzelhető, hogy az első körös pályázatok után maradnak 
maradványok, amely összegből még kaphatunk, hogy ezáltal is még több embernek tudjanak 
munkát biztosítani. A Jégcsarnokban az a cél, hogy a gyerekek korcsolyázzanak benne. A 
kaposvári pedagógusok továbbra is megkapják a havi járandóságukat.  
Csutor tanácsnoknak hangsúlyozta, hogy a Kapos Hotel felújítása nem az önkormányzat miatt 
szakadt meg. Európai uniós forrásból került volna felújításra az épület, viszont a tulajdonos és 
a beruházó sem élt több határidővel, így nem valósulhatott meg a beruházás. De az  
önkormányzat nem mond le arról,  hogy a Kapos Hotel felújítása megtörténjen. A Deseda 
kemping láthatóvá és használhatóvá tételére 15 millió forintot állítottak be a költségvetésbe. 
Elmondta, hogy Taszár tekintetében a legkevésbé optimista.  
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-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy az októberi választások 
után bíztak a nagyobb mértékű önkormányzati támogatásban, ami a kormányzati 
költségvetésben már nem valósult meg. A tervezett jelentős takarékossági intézkedések 
ellenére több mint 3,6 milliárd forint hiánnyal számol Kaposvár a 2011. évi költségvetésében. 
Vagyis jelentős további hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra van szükség, ami beruházásra 
felhasználható. Az Agóra épület átadásával európai színvonalú létesítménnyel gazdagodik a 
város, viszont az előterjesztés melléklete szerint a beruházás befejezéséhez 578 millió forint  
saját erőt kell hozzátenni, plusz még télen fűteni, nyáron hűteni és egész évben világítani kell 
az épületet és meg is kell tölteni rendezvényekkel. A nagy méretei miatt nagy árat kell fizetni 
a működtetéshez, mivel az épületen egyetlen ablak sem látszik, ezért nagy teljesítményű 
elektromos berendezésekre van szükség a hűtésnél, a fűtésnél és a szellőzésnél. Nem hiszi, 
hogy a működtetésre szánt 14,9 millió forint elég legyen a szeptembertől decemberig terjedő  
időszakban, és ennek a háromszorosa elég lesz 2012-ben. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy 
későbbi időszakban majd takarékossági okok miatt rövidebb időre bezáratná a város. A 
sporttámogatások 50 %-os csökkenése eredményezheti azt, hogy így arányosan mindenki 
kevesebbet kap, vagy a legeredményesebbek megtarthatnák az elmúlt évi eddig kapott 
támogatásokat, de akkor az eddigi támogatottak fele nem jutna támogatáshoz. Az 
eredménycentrikus sportban az első változat lenne kívánatos és logikus, ha a sokkal kevesebb 
pénzt ugyanannyi részre osztanánk, mint eddig, abba Kaposvár egész sportja belerokkanna, 
mert a legjobbaknak nem lenne elég az életben maradásra. Véleménye szerint Kaposvár 
számára az eddigi legnagyobb kihívás éve lesz 2011.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az oktatás és a kultúra területén dolgozók nagy 
figyelemmel várták az idei évi költségvetést, hiszen erre a két ágazatra jut a költségvetés  
túlnyomó hányada. Az idei költségvetést a valóságnak megfelelő,  reális pénzügyi tervnek 
tartotta, ami a tényekre, a valós számokra alapozódik, és a bevételeket és a kiadásokat  
megfontoltan tervezi. Úgy gondolta, hogy az idei költségvetés a felelősségérzet 
szempontjából is kiállja a próbát, az emberi, és anyagi beruházás oldalon, és nem közömbös  
az emberi sorsok iránt. A gyereklétszám csökkenése maga után vonja a pedagógusok és a 
kisegítő álláshelyek csökkenését is, és a költségvetés rendelettervezete ezen a területen 
humánus, és maximálisan figyelembe veszi az egyéni érdekeket. A működési költségeknél is  
mozgásteret hagy intézményeinknek. Intézményeinkben is megjelennek a fejlesztések: 270 
millió forintos informatikai, szaklabor rendszer kiépítése, a Klebelsberg kollégium 
környezetkímélő modernizálása és a gyakorló oktatóhely létesítés a nagypiac területén. 
Lehetővé teszi a költségvetés, hogy a tovább szépülő Kaposvárt rendezvényekkel megtöltsük, 
így a költségvetése pénzügyileg és szemléletét tekintve jól szolgálja Kaposvár lakosságát. 
Ezért az előterjesztést elfogadásra javasolta.  
 
Dér Tamás tanácsnok az alternatív energiákról elmondta, hogy fontos lenne a többi 
intézmények átvizsgálása is, hogy melyek csatlakoztathatók még a Klebelsberg, a Fürdő  
mellé. Bajzik Imre igazgatóval tárgyaltak arról, hogy a Jégcsarnok és a Sportcsarnok esetében 
hogyan lehetne megvalósítani a föld-hő  és egyéb alternatív energiával való felszerelést, a 
költségcsökkentés miatt. A Jégcsarnok tekintetében elmondta, hogy Svédországban 5-6 
sportág is szerepel a csarnokban, és 100 km-es körzetben 10-15 jégcsarnok található, amelyek 
közül a fele bezár és a többi jégcsarnok egymás között felosztja, hogy mikor legyenek nyitva, 
így tudják az igényeket kiszolgálni.   Kaposváron 6 hónapig tartó nyitva tartással nem tesznek 
kárt a jégsportban, viszont a következő években az alternatív energiák beépítésével tovább 
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tudnák csökkenteni a költségeket, a nyitva tartást pedig növelni. Kormányzati szándék van az  
M7-es autópálya Kaposvárral való összekötésére. Hangsúlyozta, hogy a Sportiskola nem 
integrálódik a Sportcsarnokba, hanem a két intézmény integrálódik egymással. Fontosnak 
vélte, hogy ne csak az önkormányzat legyen az egyedüli támogatója a kiemelt  
egyesületeknek. Figyelni kell arra, hogy egy sportágat egyszer támogassanak a sportkeretből. 
A kiemelt egyesületek esetében a társasági törvény módosulásával pótolhatják a hiányokat, 
illetve az új sporttörvény lehetőséget ad a szabadidő és a tömegsport megerősítésére.  
 
Torma János tanácsnok kiemelte a költségvetés szociálpolitikai részének fontosságát. A 
költségvetés mellékletében látható, hogy a kiadás csökken, viszont ez csak látszólagos, mert a 
kevesebb összeg abból adódik, hogy a közmunka kiadásai máshol szerepelnek. 2011. évben a 
saját forrás megközelítőleg annyi, mint tavaly volt, az összes szociális kiadás 1 milliárd 330 
millió forint. Kiemelt néhány tételt, mint a rendszeres szociális segélyt 130 millió, 
gyermekvédelmi támogatást 21 millió forint, ápolási díjakat, ami 130 és 55 millió forint,  
gyógyszertámogatást 5 millió, cigány tanulók ösztöndíját 2 millió, szociális kölcsönt 2 millió 
forint értékben. Racionálisnak és ésszerűnek tartotta a szociális lépéseket és a gazdaságos  
költségkihasználásra támogathatónak vélte a javaslatokat. Körzetében a nagyberuházások 
elkészültek, idén a parkosítás, járda és területfejlesztéssel számolnak. Elfogadhatónak tartja a 
költségvetést és kérte a képviselő-társait, hogy támogassák azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Liget Otthonban ne a mosónői, hanem a takarítónői állás kerüljön zárolásra. 
 
Pintér Attila tanácsnok a költségvetésre a megszorító jelzőt használta. Egy milliárd forint  
összegű elvonásról lehet beszélni, viszont polgármester úr a jelenlegi kormányzati 
elvonásoknál szerényen beszél, miközben, ha a volt Kormány lenne hatalmon, akkor 
keményebb szavakat használt volna. Látható, hogy 2013-15-ben az éves adósságszolgálat  
mértéke megközelíti a 2 milliárd forintot, ha kötvényt bocsátunk ki vagy a folyószámla 
hitelkeretet emeljük, akkor még nagyobb lesz az éves adósságszolgálata a városnak. 
Előfordulhat-e az, hogy elérik a maximum értéket? Alvállalkozók kifizetéséről megkérdezte, 
hogy az alvállalkozók számára kedvező jogi helyzet alakulhat-e ki a kormányzat részéről? Az 
önkormányzat programja 2014-ig szól és megkérdezte, hogy a 2014-2020 közötti időszakban 
hogyan fogják tudni igénybe venni az európai uniós forrásokat a jelenlegi költségvetési 
kondíciók mellett? Mivel Kaposvár az egyik legeladósodottabb város a megyei jogú 
városokat tekintve. Milyen lehetőségek lesznek 2014-20 között? Tanulsággal kell szolgálnia 
annak az idézetnek, hogy az alkotmány megkösse a mindenkori államhatalom kezét a 
költségvetés tekintetében, hogy ne engedje, hogy a jövőt felélje egy közösség.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok a bölcsödei férőhelyekkel kapcsolatban 
elmondta, hogy a 8 éve elkezdődött rossz gazdaságpolitika következménye, hiszen a fiatal 
családok helyzete kilátástalanná vált: a nagyfokú munkanélküliség, a bankhitelek miatti 
ellehetetlenítése, a szegénység nagy számban történő megjelenése törvényszerűen a 
gyerekvállalás csökkenéséhez vezetett. Ezért a költségvetés tervezése során nagyfokú 
átszervezésre volt szükség, így ebben az éven 1 óvodát kénytelen bezárni a város és nagy 
figyelmet fordított arra, hogy a körzetes gyermekek részarányosan legyen elosztva a város 
óvodáiban. Megköszönte az Oktatási, Kulturális és Sportigazgatóság munkatársainak, hogy 
lehetővé tették ezeknek a gyerekeknek, hogy a lakóhelyükhöz közeli óvodába helyezzék el 
őket. Az új közfoglalkoztatási törvény által biztosított lehetőségeket maximális mértékben 
használja ki a város, hogy az üres, illetve a megüresedő álláshelyeket e körből töltsék meg. A 
költségvetés emberbarát, a dolgozók érdekeit próbálja szem előtt tartani.  
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Kiss Tamás képviselő örömmel vette, hogy a polgármester úr is észrevette, hogy az 
országban vannak olyan társadalmi csoportok, akik nem akarnak dolgozni, viszont 
gyermekeket vállalnak és elvárják, hogy az állam tartsa el őket. Ennek a problémának a 
megoldására nincs garancia, hogy amennyiben tovább folytatják ezt az életvitelt, ki legyenek 
zárva a szociális ellátásból és bízott abban, hogy erre még egy hatékonyabb megoldás  
születik.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok az idei költségvetésről elhangzott jelzőkre reagálva elmondta, 
hogy a problémák azért vannak, hogy megoldják őket. Több mint háromszorosára emelkedett 
az államadósság az elmúlt 8 évben, amit a Kormánynak kezelnie kell.  Bízott abban, hogy a 
Kormány a csődhelyzetben lévő országot megfelelő lépésekkel kiemeli.  A tavalyi évi 
költségvetésnél közel 4 milliárd forintos hiány jelentkezett, amit a város 2,8 milliárd forintra 
faragott le. Megköszönte a költségvetést összeállító kollegák munkáját, mert a hiány 
kezelhető és a költségvetés végrehajtható. Kérte a hivatal segítségét abban, hogy a Zaranyi 
lakótelepen felhalmozódott zöldhulladék elszállításáról gondoskodjon és keressenek 
megoldást arra, hogy a Buzsáki utca forgalma csökkenjen, nehogy beomoljon a partfal. Kérte 
a képviselő-testületet, hogy támogassa a költségvetést.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő ügyrendi javaslatában kérte, hogy utasítsa vissza 
polgármester úr a kirekesztő, burkolt rasszista mondatokat.  
 
Szita Károly polgármester kérte képviselő asszonyt, hogy akkor tegyen ügyrendi javaslatot, 
amikor indokolt.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok örömmel vette a zártkertben lévő szemétszállítási megoldás i 
javaslatot, mivel körzetében a Lonka és a Kaposhegyen konténerekből szállították el a 
szemetet, viszont a konténert nem az ott élők töltötték meg, ezért támogatta az egyedi 
szerződéskötési módszert, de ennek alapfeltétele az, hogy a környéket rendszeresen 
ellenőrizzék, mert a szerződést nem kötő lakosok még így is illegálisan lerakhatják a 
szemetüket. A körzetében, családi házas övezetben élők számára fontos az utak és a járdák 
állapota, ezért kérte, hogy a Nyár és a Szigetvári utca járdafelújítását vegyék be az idei járda 
felújítási programba, és felhívta a figyelmet, hogy a Nyár utca felső részének egyik oldalán 
sincs járda, ezért kérte ennek problémának a megoldását. Javasolta, a Fürdő mellett egy kis  
kemping létrehozását, a nagyobb turizmus miatt. A Jégcsarnok beruházást nem tartotta 
luxusberuházásnak, és nem volt rossz döntés a megépítése, mert a sport szempontjából 
fontosnak tartotta, hogy a kaposváriak hasznosan és kulturált körülmények között töltsék el a 
szabadidejüket. A csökkentett nyitva tartási időt pedig ideiglenesen fogadta csak el,  hiszen az  
ilyen intézményeknél az a cél, hogy a napi használatba „menjenek tönkre”, ne pedig az  
állásba. Kérte a várost, amennyiben megadatik a lehetőség, állítsák vissza 8 hónapra a nyitva 
tartási időt. A tömegközlekedésről elmondta, hogy felügyelő bizottsági tagként látta, hogy 
egyedüli tartalék csak a menetrendben van, a járatszám csökkenésének pedig egyetlenegy 
kaposvári sem fog örülni. Támogatta az előterjesztést.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő a jövőt felélő, a szegényeket sújtó és megszorító 
költségvetésnek vélte az előterjesztést. Azért jövőt felélő, hiszen nagy terhet rak a jövő  
nemzedékére, hiszen a tőketörlesztésre betervezett összeg majdnem a háromszorosa a tavalyi 
összegnek, és nem azért, amire előszeretettel hivatkoznak a képviselő társak, hogy azért van 1 
milliárd forinttal kevesebb támogatása Kaposvár városának, mert az elmúlt 8 év örökségét így 
próbálják meg átvészelni. Hanem azért, mert a 300 milliárdos lyukat okozott a jelenleg 
kormányon lévő párt, hogy az új személyi jövedelemadó rendelkezésével a kormánytagoknak 
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átlag 180 ezer forintos fizetésemelést biztosítottak. A város feléli az oktatást, az iskolákat és 
sújtja a gyerekeket. A város az előző években elmulasztotta az előző kormány által európai 
uniós forrásból meghirdetett iskola felújítási programot (330 milliárd Ft), és most azzal 
kénytelen szembesülni, hogy 30 millió forintot szán erre a feladatra, ami egy nagyobb iskola 
festésére és mázolására sem elég. Sújtja a pedagógusokat, hiszen zárolja a fizetésüket és a 
személyi jövedelemadó változás miatt keresetcsökkenést okozhat részükre, annak ellenére, 
hogy a kormányfő azt hangsúlyozta, hogy senki sem jár rosszul, így ennek a korrigálásával is  
törődni kell. A költségvetés sújtja a szegényeket, hiszen a tömegközlekedésre szánt összeg 
csökkenésével is, a járatszám csökkentésével is őket sújtják. Embertelennek is vélte a 
költségvetést, hiszen a legelesettebbeknek szánt segítséget csökkenti, mint a temetési segélyt, 
a mozgáskorlátozottak támogatását, a krízissegélyt, a hajléktalanok támogatását, az egyetemi, 
főiskolai hallgatók lakbértámogatását, a cigány tanulók ösztöndíját, az otthonteremtési 
támogatást és megszünteti a méltányossági ápolási díjat. A költségvetés megszorító, és 
értelmetlen, hiszen olyan intézményeket zárnak be, ami filléres megtakarítást jelent, hiszen 
óvodát, könyvtárakat zárnak be, amivel a szegényebb réteg olvasási lehetőségétől fosztja meg 
a lakosságot, ahelyett, hogy a kulturális produkciók esetében tett volna megszorító 
intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket embertelenek vélte.   
 
Borhi Zsombor tanácsnok szerint alapvetően meghatározta a költségvetés készítésének 
körülményeit a 4 éves  program végrehajtása, a csőd szélén álló országot egyensúlyozó 
kormány döntései. Hiányolta a költségvetésnél az ellenzék módosító javaslatait. Ebben a 
költségvetésben igaz számok szerepelnek, ellentétben a volt Kormány költségvetéseivel.  
Véleménye szerint nagy szükség volt a hitelek felvételére és a kötvények kibocsátására, 
hiszen abból valósultak meg a nagyberuházások, ezáltal pedig munkahelyeket védtek meg a 
gazdasági válság és a kormány gazdaságpolitikájának idejében. Körzetében megújításra kerül 
a Rippl-Rónai Múzeum és kertje, fogadóépület építésére kerül sor a megyével, 4 új szelektív 
gyűjtőszigetet alakítanak ki, és a Nádasdi utca rendbetétele történik meg. Keleti Ipari Park 
várja a befektető megjelenését, a dinamikus utas tájékoztató rendszerrel és az elektronikus 
jegyrendszer bevezetésével javul a tömegközlekedés szolgáltatásának színvonala. Az 
intermodális csomópont kialakításával a vasút és a helyi, helyközi autóbusz állomások 
környéke megváltozik, megépítésre kerül a felüljáró a Béla király utcánál. A Pécsi utcai 
általános iskola tetőfelújítása szerepel a költségvetésben, viszont csökkent a sporttámogatási 
keret, ami fájó pont számára, ezért is kérte polgármester urat, amennyiben év közben a 
költségvetési helyzetben javulás jelentkezik, vagy felszabadulnak források, azt a sportalap 
támogatására használják, ezzel is lehetőséget adnak sok fiatal sportolási lehetőségeire. Kérte a 
képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést, vagy ajánljanak ennél jobbat.  
 
Gelencsér Ferencné képviselőt egy családi vitára emlékeztette a költségvetési vita. Ezen a 
költségvetésen nyomot hagynak az előző Kormány intézkedései. Megkérdezte dr. Lamperth 
Mónika képviselőtől, hogy hol volt ő akkor és mit tett a szegényekért, az előző Kormány 
intézkedései alatt? Hogyan lehet olyat mondani, hogy a Fideszes Kormány megemelte a 
képviselők fizetéseket, amikor a volt Kormány milliárdokkal úsztatta el az ország 
költségvetését, aminek már bottal üthetik a nyomát. Konkrét javaslatokkal az ellenzék nem 
állt elő, amivel javítani lehetett volna a költségvetési hiányt.   
 
Mihalecz András tanácsnok szerint a már meglévő költségvetést kell megvizsgálni, nem 
szabad elvonatkoztatni attól, hogy milyen költségvetéseken keresztül jutottak el idáig, ki 
terjeszti elő és milyen környezetben születnek. A családi költségvetésben is előfordulhat,  
hogy nem tud annyira nagyvonalú lenni a döntéshozóra, sem pedig a gyerekre nézve. 
Előfordulhat, hogy a családfő eltékozolja a pénzt, és akkor a családtagok szólnak rá, hogy 
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most már elég a tékozlásból. Nem tud elvonatkoztatni az elmúlt 8 évtől, mert 2002-ben úgy 
adták át a Kormányt, hogy 2006-ra várhatóan euróval lehet fizetni az országban – ami 
előremutató gazdasági fejlettséget jelentett volna -, viszont most egy olyan helyzet alakult ki, 
hogy várhatóan 2020-ban lehet csak euróval fizetni Magyarországon. Miért nem szólalt meg a 
szociális érzékenységük az elmúlt 8 évben? A korábbi Kormány rákényszerítette az 
önkormányzatokat a hitelfelvételre, az eladósodásra, és ebből következik, hogy ezeket a 
hiteleket vissza kell fizetni. Most a város készített egy felelősséggel bíró költségvetést, hogy 
az intézményeit és az oktatási színvonalat is fenntartsa, még ha bizonyos megszorításokat is 
kell alkalmazni. Kérte az ellenzéki képviselőket, hogy kezdeményezzenek pozitív dolgot is 
ahelyett, hogy állandóan csak ostoroznák a költségvetést.   
 
Szita Károly polgármester zárszavában megköszönte mindenkinek a hozzászólását. 
Nagyobb szerénységet és alázatot kért azoktól a képviselőktől, akik 3 milliárd forintot 
elvettek a kaposváriaktól az elmúlt években.  
2011. évet kettősséggel kezdi Kaposvár városa, szigorú költségvetés elé nézve, továbbra is 
folytatni fogja a kaposváriak akaratának végrehajtását. Abban az évben, amikor Fürdőt 
építenek, munkahelyteremtő beruházásokat hoznak létre a Keleti Ipari Parkban, a Rippl-Rónai 
villa felújítása történik, új vásárcsarnokot és piacot építenek, utakat és járdákat újítanak fel,  
alternatív energiákra térnek rá, az M7-es autópályára csatlakoznak – megköszönve dr. Heintz 
Tamás munkáját -, akkor használhatnak jelzőket, de az biztosan látszik, hogy Kaposvár halad 
előre.  
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnoknak elmondta, hogy a 31 milliárdos támogatási alapból a 
megyei jogú városok nem részesülhetnek.  Igenis, kevesebb sporttámogatás van beépítve a 
költségvetésben, készpénzben 218,5 millió forintot költenek a sportra, de emellett a város  
finanszírozza a sportintézmény hálózat fenntartását, aminek közel 700 millió forint, aminél 
többet a város nem tud adni.  
Megköszönte dr. Csató tanácsnok úr által felsorolt fejlesztéseket.  
Dér Tamás tanácsnok hozzászólásának örült, hiszen a megújuló energiák fontosságát  
hangsúlyozta, és a javasolt intézményi kiterjesztésnek is.  
Önként vállalt támogatási forma a szociálpolitikai támogatás, amit állami támogatás nélkül 
hajtanak végre, mert az elmúlt évek igazolták, hogy szükség van rá.  
A biomassza építkezés akkor kezdődik, amikor európai uniós támogatást nyernek.  
Az M9-es nyomvonal építésekor társaságot hoztak létre, amihez Kaposvár is csatlakozott, ott 
Tóth István alpolgármester úr képviseli a város érdekeit.  
Pintér Attila tanácsnoknak elmondta, hogy az elmúlt Kormány sportot űzött abból, hogy 
élvezettel tekintették a lánctartozások kialakítását, ezáltal olyan törvényi környezetet 
alakítottak ki, hogy a magyarországi építőipari vállalkozások esetében nem az kapja meg a 
pénzt, aki megdolgozik érte. Remélte, hogy a jelenlegi Kormány jogilag ezt rendbe teszi, és 
addig küzdeni fognak azért, hogy valóban a dolgozó emberek kapják meg a pénzüket. Nem 4 
éves önkormányzati ciklusokra építenek egy várost, hanem közép- és hosszú távú célokat  
fogalmaznak meg, ami nem csak 2014-ig szól és igen, hatása van ennek az elkövetkező 
évekre, évtizedekre is.  Biztosította tanácsnok urat arról, hogy a város  2014-es ciklusban is fel 
fogja tudni venni az európai uniós forrásokat.  
A Rét utcai óvodának a Sörház utcai tagóvodája szűnik meg a gyereklétszám csökkenése 
miatt, és a körzetes gyerekek elhelyezéséről gondoskodtak.  
Nem értett egyet Kiss Tamás képviselővel, mivel közös a felelősségük azért, hogy a felmerülő  
társadalmi problémákat megoldják. Fontos, hogy a segélyből megélni kívánó egyéneket  
munkára bírják és a saját akaratukból kitörni kívánó embereket pedig segítsék.  
Csutor és Szép tanácsnokoknak megköszönte a hozzászólásokat, és elmondta, hogy az adott 
kéréseket felírta. A Holding figyelmébe ajánlotta az uszodai kemping kialakítását.  
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A város a Tömegközlekedési Zrt-nek nem tud több pénzt biztosítani, ezért az a feladatuk a 
vezetőknek, hogy hozzanak elfogadható javaslatokat. Kihangsúlyozta, hogy Kaposváron 
egyetlenegy köztisztviselő és közalkalmazott sem fog kevesebbet keresni a személyi 
jövedelemadó szintjének 16 %-os lehozása miatt, amit a költségvetésben is megjelentettek.  
Borhi Zsombor tanácsnoknak, Gelencsér Ferencné képviselőnek és Mihalecz András 
tanácsnoknak megköszönte a rendszerbe foglalt hozzászólásaikat, amelyek a múlt évekre, a 
jelenre és a jövőre is vonatkoztak.  
A bizottsági szakban megfogalmazott négy módosító indítványt sorolta fel, vagyis 1 milliárd 
forintos hitel felvételét, vagy kötvénykibocsátást engedélyez forrásbevonásként, 100 ezer 
forint támogatást nyújt a Megyei Közoktatási Közalapítvány részére a város, Sportcentrum 
helyett Sportközpont elnevezést kapjon az adott költségvetési szerv és a Liget Időskorúak 
Otthonában 2 mosónői állás helyett 2 takarítói álláshely kerüljön zárolásra. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1601   Száma: 11.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:   
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1602   Száma: 11.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.48 76.48 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
15/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. évi feladatai teljesítésére 1 milliárd Ft 
értékben felhalmozási célú hitelt vesz fel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében, vagy amennyiben az kedvezőbb 1 milliárd Ft értékben, zárt  
körben, egy összegben 20 éves futamidővel, 4 éves türelmi idővel, változó 
kamatozással kötvényt bocsát ki. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
euro illetve forint pénznemben benyújtandó ajánlatok bekérésével folytassa le a 
kötvény kibocsátásra vonatkozó pályázati eljárást és kösse meg a kötvény  
kibocsátásáról a szerződéseket. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. június 30. 

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamidejének éveiben a 

költségvetés összeállításakor a kibocsátott kötvény visszavásárlását és járulékait  
minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           éves költségvetések beterjesztésekor folyamatosan 

 
3. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 

átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           azonnal 

 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő  

üres, illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének 
fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. Amennyiben az álláshely betöltése 
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szakmai megfontolásból szükséges, úgy meg kell vizsgálni a közfoglalkoztatás 
keretében történő feladat-ellátás lehetőségét, s ha erre nincs lehetőség, csak akkor 
kerülhet sor a közalkalmazotti formában történő feladatellátásra. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 31. 

 
5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2010. évi pénzmaradvány elszámolása során az  

önkormányzati költségvetési szerveknél keletkező szabad pénzmaradványok 
kerüljenek elvonásra. 

 
            Felelős:              Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. április 28. 

 
6. A Közgyűlés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 

nyújtott kölcsönből 16.257 e Ft visszafizetési határidejét 2011. április 30-ig, 2 millió 
Ft visszafizetési határidejét 2011. június 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. március 15. 

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

II. félévben jegykompenzációra tervezett 8.989 e Ft, az alap és a többletműködési 
támogatásból 8.989 e Ft, mindösszesen 17.978 e Ft támogatási összeg 2011. március  
hóban történő megelőlegezését engedélyezi.   

 
            Felelős:                    Szita Károly 
            Közreműködik:        Molnár György igazgató 
            Határidő:                  2011. március 31.  
 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a 
2011. I. félévi nemzetközi mérkőzések költségeire biztosított önkormányzati 
támogatás kifizetését a 2010. őszére előrehozott mérkőzések költségeiről szóló 
bizonylatok alapján engedélyezi.  

 
            Felelős:                    Szita Károly 
            Közreműködik:        Molnár György igazgató 
            Határidő:                  2011. március 31. 

 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a 

2011. 2011. április-május-június hónapra jóváhagyott 6.885 e Ft önkormányzati 
támogatás 2011. március hóban történő megelő legezését engedélyezi.   

 
            Felelős:                    Szita Károly 
            Közreműködik:        Molnár György igazgató 
            Határidő:                  2011. március 31.  
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10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a lakás és nem lakás bérlemény felújítási célok 
között a Zsigmond R. u. 72. szám alatti lakások felújítására tervezett 12.000 e Ft 
pénzügyi fedezetét a Széchenyi Terv keretében állami támogatással megépült lakások 
elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzügyi kerete terhére biztosítja. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           azonnal 

 
11. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Nagypiac Kft. által az új 

vásárcsarnok használatáért fizetendő éves bérleti díj 2011. évben átmenetileg az  
amortizáció összegének 50 %-ában 11.270 e Ft összegben kerüljön megállapításra. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 31. 

 
12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági 

integrációja keretében 2011. július 01-jétől a Táncsics Mihály Gimnázium a 
Munkácsy Mihály Gimnázium, a Klebelsberg Középiskolai Kollégium, valamint a 
Sportcsarnok gazdálkodási feladatait az Általános Iskolai, Óvodai és  Egészségügyi 
Gondnokság, valamennyi szakképző intézmény gazdálkodási feladatait az Eötvös 
Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium látja el. 
A gazdasági integráció konkrét módjáról, feltételeiről a Közgyűlés áprilisi ülésén dönt. 
A Közgyűlés a Sportcsarnok és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó megállapodását az 
előterjesztés 6. sz. függeléke szerint jóváhagyja. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. március 20. 
 

13. A Közgyűlés támogatja és elfogadja a címzetes főjegyző intézkedését arról, hogy a 
Polgármesteri Hivatal arra jogosult munkatársa ellenjegyezze az Építőipari, Faipari 
SZKI és Kollégium, a Táncsics Mihály Gimnázium és a Hivatásos Tűzoltóság 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek Magyar Államkincstárhoz 
benyújtásra kerülő beszámolóját és költségvetését.  

 
            Felelős:                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
            Közreműködik:      Molnár György  gazdasági igaz gató 
            Határidő:               2011. február 28. 

 
14. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2010. december 31-ig képződött, illetve 2011. 

évre tervezett kötelezően felhasználandó 12.613 e Ft összegű bevételéből 12.083 e Ft-
ot a költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító 
viziközmű felújítási feladatokhoz, 530 e Ft-ot pedig az Alap egyéb céljaira használ fel. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. december 31. 
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15. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2. számú gyermek háziorvosi körzet vállalkozói 
formában történő működtetése érdekében pályázatot ír ki.  

 
     Felelős:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
                 Kacsar József intézményvezető 
     Határidő:    2011. március 1. (pályázat kiírására) 
 
 

16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az egészségügyi praxislabor Ezredév utcai 
telephelyét megszünteti, a foglalkoztatottak létszámát 2011. március 31-től 1 fő 
asszisztenssel, 2011. szeptember 30-től további 0,5 fő asszisztenssel csökkenti, ezzel 
egyidejű leg 1.019 e Ft személyi juttatás és 275 e Ft munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

 
     Felelős:    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
                               Molnár György igazgató 
                 Kacsar József intézményvezető 
     Határidő:    2011. március 31., illetve 2011. szeptember 30. 

 
 

17. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 
  
a./ A Búzavirág utcai bölcsőde egy 12 fős csoportját zárolja, 2 gondozónői álláshelyet  

2011. március 1-től megszüntet, ezzel egyidejű leg az intézménytől 1.670 e Ft 
személyi juttatás és 451 e Ft munkaadót terhelő járulék elő irányzatot elvon. 

     b./A Bölcsődei Központban 1 karbantartói álláshelyet 2011. március 31-től, 1 mosónő i 
álláshelyet 2011. február 28-tól, további 1 mosónői üres álláshelyet 2011. január 1-
től zárol, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2.466 e Ft személyi juttatás és 666 e Ft 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

 
    Felelős:   Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
                               Molnár György igazgató 
                Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
    Határidő:   2011. február 28. 

 
18. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Családsegítő Központ gyermekjólét i 

szolgáltatásában foglalkoztatottak létszámát 4 fővel csökkenti 2011. március 31-től, 
ezzel egyidejűleg az intézménytől 4.868 e Ft személyi juttatás és 1.314 e Ft 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 
 

    Felelős:   Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
                              Molnár György igazgató 
                Szabó János intézményvezető 
    Határidő:   2011. március 31. 
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19. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Szociális Gondozási Központ Petőfi utcai és  
Szigetvári utcai Idősek Klubja hétvégi nyitvatartását megszünteti, mindkét 
intézményben 0,5-0,5 fő szakmai álláshelyet megszüntet 2011. március 31-től, ezzel 
egyidejű leg az intézménytől 764 e Ft személyi juttatás és 206 e Ft munkaadót terhelő 
járulék előirányzatot elvon. 
 

     Felelős:    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
                               Molnár György igazgató 
                 Turnár Jánosné intézményvezető 
     Határidő:    2011. március 31. 
 

20. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Liget Időskorúak Otthonában 1 karbantartó-
gépkocsivezetői álláshelyet megszüntet 2011. február 28-tól, ezzel egyidejűleg az  
intézménytől 1.106 e Ft személyi juttatás és 299 e Ft munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 
 

     Felelős:    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
                               Molnár György igazgató 
                 Varga Magdolna intézményvezető 
     Határidő:    2011. február 28. 

 
21. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Liget Időskorúak 

Otthonában 1 takarítói álláshelyet 2011. március 31. napjával, további 1 takarítói 
álláshelyet 2011. június 30. napjával zárol. Ezzel egyidejűleg az intézménytől 1.256 e 
Ft személyi juttatás + 339 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: dr. Vörös Gyula igaz gató 
   Varga Magdolna intézményvezető 
Határidő:  2011. március 31., illetve 2011. szeptember 30. 

 
22. A Közgyűlés döntése értemében az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális  

szolgáltatások racionalizálása során a tényleges intézményenkénti álláshelyek 
megszüntetése, és ennek következményeként kialakult létszámok alakulása az alábbi: 
 
       megszüntetett létszám kialakuló 
                                                                                                                       létszám                          
Ált. Isk. Óvodai és Egészségügyi Gondnokság  

     egyéb feladatok     1,5 fő              95 fő 
Bölcsődei Központ     2 fő   78 fő 
Családsegítő Központ     4 fő   42,75 fő 
Szociális Gondozási Központ   1 fő   38 fő 
Liget Időskorúak Otthona    1 fő   23 fő 

 
     Felelős:     Szita Károly polgármester  
     Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igazgató 
     Határidő:     2011. március 1., illetve 2011. szeptember 30. 
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23. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Rét Utcai Központi Óvoda Sörház Utcai 
Tagóvodáját (Kaposvár Sörház u. 10.)  2011. június 30-ával megszünteti, a 
költségvetési szervnél 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 0,5 fő udvaros és 0,75 fő  
takarító álláshelyet megszüntet.  
 

     Felelős:               Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                Molnár György igazgató 
                                Cseh Istvánné óvodavezető 
     Határidő:            2011. június 30. (megszüntetés) illetve 
                                2011. június 30.(költségvetés csökkentésére) 
 

24. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázat útján elidegeníti a tulajdonában lévő 8941 
hrsz-ú (3234 m2 földterületű, felépítménye 401 m2 óvoda) Kaposvár, Sörház u. 10. 
szám alatt lévő ingatlanát, melyet egyidejűleg kivesz a törzsvagyonból 2010. július 01. 
hatállyal. 
 

     Felelős:     Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
       Stickel Péter igazgató 
     Határidő:     2011. július 01. 
 
 

25. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a  Rét Utcai Központi Óvoda  alapító okiratának 
 

 2.) pontjából „ A költségvetési szerv  székhelye:”  törli  a „Tagintézménye: Sörház   
Utcai Tagóvoda”, „Tagintézmény címe:  7400 Kaposvár, Sörház u. 10.”. részt. 

 
     2.) A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Rét u. 4. 
          Tagintézménye: Szigetvári Utcai Tagóvoda 
          Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Szigetvári u.9. 
          Tagintézménye: Madár Utcai Tagóvoda 
          Tagintézmény címe:  7400 Kaposvár, Madár u. 14.  
 

2.a. Az alapító okirat 11.) pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő”   
helyett  302 fő , törli  a „Sörház Utcai Tagóvoda: 83 fő”részt. 

    11.)Felvehető maximális gyermeklétszám: 302 fő 
          Rét Utcai Központi Óvoda: 110 fő 
          Szigetvári Utcai Tagóvoda:   55 fő 
          Madár Utcai   Tagóvoda: 137 fő 
 

2.b. Az alapító okirat 15.) pontjából a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony megjelölése” részből a „Sörház Utcai Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Sörház u. 
10.”  

     szövegrészt törli. 
15.)  Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Az intézményben foglalkoztatottak foglalkozási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) alapján áll fenn. A Rét Utcai 
Központi Óvoda, 7400 Kaposvár, Rét u. 4. és tagintézményei, Szigetvári  Utcai 
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Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Szigetvári u.9. Madár Utcai Tagóvoda, 7400 Kaposvár, 
Madár u. 14. telephelyen változó munkahelyre. 

 
           2.c. Az alapító okirat 16.) pontja helyébe következők lépnek. 
 
           „16.) Feladatellátást szolgáló vagyon: 
           Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 8356/1 a 7192/2 a 

9746/3 hrsz-ú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi 
eszközök.” 

 
2.d. Az alapító okirat 19.) pontjában a hatályba lépés időpontja  az alábbiak szerint 
módosul: 
 
19.) Hatálybalépés időpontja: 2011. július 01. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 

     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                Cseh Istvánné óvodavezető 
     Határidő:            2011. július 01. 

 
26. A Közgyűlés a fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél végrehajtott álláshely  

megszüntetések kapcsán úgy nyilatkozik, hogy a költségvetési szervek tevékenységi 
körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a 
tárgy évben és az azt követő években is biztosítani tudja. 

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos 
fizetési kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 

     -  A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő  
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az érintett foglalkoztatottak 
– jogviszonyba töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  

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

     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Molnár György igazgató 
     Határidő:           2011. szeptember 27.  
 

27. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. 09.01-től az általános iskolák vezetői 
kötelező óraszámát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény I. melléklet, 3. 
rész szerint állapítja meg, mely heti 96 órát érint. Az ebből jelentkező megtakarítás a 
tanév-előkészítő előterjesztésben kerül elvonásra. 

 
     Felelős:                  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:     Stickel Péter igazgató   
                                   Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató                             
     Határidő:               2011. szeptember 1.   
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28. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2011.09.01-től a Kaposvári Központi Általános  
Iskola túlóra keretéből heti 136 órát elvon. Az ebből jelentkező megtakarítás a tanév- 
előkészítő előterjesztésben kerül elvonásra. 
    

     Felelős:                Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:    Stickel Péter igazgató   
                                  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsa főigaz gató                                                         
     Határidő:              2011. szeptember 1.   

 

29. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az előrehozott szakképzésről, 
csoportbontásokról és a Munkácsy Mihály Gimnázium 6 osztályos képzésének 
indokoltságáról szóló vizsgálati anyagot a tanév-előkészítő előterjesztés részeként 
terjessze a júniusi Közgyűlés elé. 
 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter Igazgató 
                               Molnár György igazgató 
     Határidő:           2011. június 09. 
 

30. A Közgyűlés úgy határozott, hogy kötelező könyvtári szolgáltatását 2011-ben is a 
Somogy Megyei Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretében 
látja el.  Fiókkönyvtári hálózatának szervezeti és működési átszervezését a következő 
módon hajtja végre: 
a) A 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtár és a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár változatlan 
formában működik tovább. 
b) A kaposfüredi, szentjakabi, répáspusztai településrészeken a helyi könyvtári 
feladatellátás az Együd Árpád Kulturális Központ telephelyein folytatódik, a 
könyvtárosi feladatokat a közművelődés szervező külön díjazás nélkül, a munkaköri 
feladatai részeként látja el. 
c) A Megyei és Városi Könyvtár Füredi úti, Donneri és Cseri Fiókkönyvtárainak 
könyvállománya a közeli oktatási intézményekbe, a Füredi úti a Kinizsi Lakótelepi 
Tagiskolába, a Donneri a Gárdonyi Géza Tagiskolába a Cseri az Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégiumba, a Toponári Fiókkönyvtáré a Toponári Művelődési 
Házba kerül át. 
d) A Tüskevári Fiókkönyvtár közművelődési színtérként a könyvtárhasználat 
megtartásával az Együd Árpád Kulturális Központ telephelyeként működik tovább. 

 
     A fiókkönyvtári hálózat 2011.április 1-től az új szervezeti formában működik. 
 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
     Határidő:           2011. március 15. 

 
31. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a fiókkönyvtári hálózat átszervezésének pályázati 

forrásból nem fedezhető költségeit a Megyei és Városi Könyvtár számára biztosítja. 
 
     Felelős:    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
      Molnár György igazgató 
     Határidő:    2011. március 15. 
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32. A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy kezdeményezze a Somogy Megyei 
Önkormányzat illetékeseinél a megye és a város közötti intézményfenntartó társulási 
szerződés módosítását. 

 
     Felelős:     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
       Molnár György igazgató 
     Határidő:     2011. március 31. 

 

33. A Közgyűlés úgy határozott, hogy  az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratát, a következőképpen módosítja: 

 
1. Az alapító okirat preambuluma „A költségvetési szervek jogállásáról és  
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény alapján Kaposvár Város  
Önkormányzata az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” a következőképpen módosul: 

 

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az Együd Árpád Kulturális Központ 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 
2. Az alapító okirat 4 pontja: „A költségvetési szerv telephelyei: 
Kaposszentjakabi Művelődési Ház (Pécsi u. 126. hrsz: 3130/1); Toponári Művelődési 
Ház (Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018); Töröcskei Közösségi Ház (Harang u. 1. 
hrsz: 16270); Répáspusztai Közösségi Ház (Répáspuszta 24. hrsz: 13939); 
Kaposfüredi Művelődési Ház (Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266); Gárdonyi Géza 
Tagiskola (Kaposvár, Madár u. 16.); Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert  
(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház (Kaposvár, Zárda u.9. 
hrsz:230/A/1); Vaszary Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11) Takáts Gyula 
Emlékház (Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén Gyula u.9. hrsz: 949); Szivárvány 
Rendezvényház (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. hrsz: 5. 82/5)” a következőképpen 
módosul: 

 
„A költségvetési szerv telephelyei: Kaposszentjakabi Művelődési Ház (Pécsi u. 
126. hrsz: 3130/1); Toponári Művelődési Ház (Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018); 
Töröcskei Közösségi Ház (Harang u. 1. hrsz: 16270); Répáspusztai Közösségi Ház 
(Répáspuszta 24. hrsz: 13939); Kaposfüredi Művelődési Ház (Kaposfüredi u. 172. 
hrsz: 15266); Gárdonyi Géza Tagiskola (Kaposvár, Madár u. 16.); Szentjakabi 
Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház 
(Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1); Szivárvány Kulturális Központ (Kaposvár, 
Noszlopy Gáspár u. 5. hrsz: 82/5); Tüskevári Közösségi Ház (Kaposvár, Hajnóczy 
u. 15.), 2011. szeptember 30-ig a Vaszary Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 
15/a/11)” 

 
3. Az alapító okirat 7. pontja: 
“Alaptevékenysége: 

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

Alapvető szakág: 
 

932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

 Szakfeladatok: 
 

 9105  Közművelődési tevékenységek 
 

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

8520  Alapfokú oktatás 
 

85203 Alapfokú művészetoktatás  

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

 
8559  Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
85593 Egyéb felnőttoktatás 

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

 

91020 Múzeumi tevékenység 

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

 

8419  Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 
 
 - 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai  
  - művészetoktatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása” 

 

            a következő szövegrésszel egészül ki: 
„9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

91012 Könyvtári tevékenység 

- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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- 910123 Könyvtári szolgáltatások” 
 

4. Az alapító okirat 11. pontja: „Alapító szerv neve: Kaposvár Városi Tanács 
    Az alapító jogutódja és fenntartója:  
    Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

     Kaposvár, Kossuth tér 1. “ 
 
           a következőképpen módosul: “Alapító szerv neve: Kaposvár Városi Tanács” 
 

5. Az alapító okirat 12. pontja helyébe: „Típus szerinti besorolás:  
 
 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 A közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 
  Feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó” 
 
            a következő szöveg kerül: „A fenntartó neve és címe 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, Kossuth tér 1.” 
 

6. Az alapító okirat 13. pontja: „A költségvetési szerv jogállása: Önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” a következőképpen módosul: 
 

 „Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési   szerv.” 
 

7. Az alapít okirat 16. pontja: „A költségvetési szerv jogállása: Önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv.” a következőképpen módosul: 

 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa szerv kiadásaiban:  

       A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 

8. Az alapító okirat 17. pontjából: „A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kaposszentjakabi 
Művelődési Ház (Pécsi u. 126. hrsz:3130/1), Toponári Művelődési Ház (Mikes 
Kelemen u. 45. hrsz: 13018), Töröcskei Közösségi Ház (Harang u. 1. hrsz: 16270), 
Répáspusztai Közösségi Ház (Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Kaposfüredi Művelődési 
Ház (Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266), Gárdonyi Géza Tagiskola (Madár u. 16.), 
Együd Árpád Kulturális Központ (Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1), Szentjakabi 
Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház  
(Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1); Vaszary Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 
15/a/11); Takáts Gyula Emlékház (Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén Gyula u.9. hrsz: 
949) Szivárvány Rendezvényház (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 1. hrsz: 82/5) 
ingatlanok, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” 
szövegből a Takáts Gyula Emlékház (Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén Gyula u.9. hrsz: 
949) szövegrész törlésre kerül: 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 
Kaposszentjakabi Művelődési Ház (Kaposvár, Pécsi u. 126. hrsz:3130/1), 
Toponári Művelődési Ház (Kaposvár, Mikes Kelemen u. 45. hrsz: 13018), 
Töröcskei Közösségi Ház (Kaposvár, Harang u. 1. hrsz: 16270), Répáspusztai 
Közösségi Ház (Kaposvár, Répáspuszta 24. Hrsz: 13939), Kaposfüredi  
Művelődési Ház (Kaposvár, Kaposfüredi u. 172. hrsz: 15266), Gárdonyi Géza 
Tagiskola (Kaposvár, Madár u. 16.), Együd Árpád Kulturális Központ 
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(Kaposvár, Csokonai u. 1. hrsz: 351/1), Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert 
(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház (Kaposvár, Zárda u.9. 
hrsz: 230/A/1); Szivárvány Kulturális Központ (Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 1. 
hrsz: 82/5); Tüskevári Közösségi Ház (Kaposvár, Hajnóczy u. 15.) ingatlanok, 
valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök és 2011. 
szeptember 30-ig a Vaszary Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11)” 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

     Molnár György igazgató 
Határidő:     2011. március 15. 

 
34. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár közművelődési és művészeti 

intézményeink szervezeti és funkcionális racionalizálása érdekében, összhangban az  

Európai Uniós támogatással megvalósuló „Kaposvár a térség Agórája - az Agóra 
térsége”című  – projektben vállalt kötelezettséggel a Vaszary Képtár közgyűjteményi 
és közművelődési színtérként történő működtetését az Együd Árpád Kulturális 
Központ Kaposvár, Csokonai utca 1. szám alatti épületének átadásakor megszűnteti. A 
Zichy Mihály Iparművészeti és Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium az Anker 
Klub épületében folytatott tevékenységét 2011. június 30-ig megszűnteti, és a 
székhelyén folytatja tovább. 

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

 
35. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a Vaszary Képtár és a Zichy Mihály 

Iparművészeti és Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium használatából kikerülő  
ingatlanvagyon, a Cseri, a Donneri és a Füredi úti könyvtárak további hasznosítási 
lehetőségének vizsgálatára. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
     Határidő:           2011. május 31. 
 

36. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Emlékház működtetésével 2011. 
április 1-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságot bízza meg. A 
működtetés pénzügyi forrását az Önkormányzat a Berzsenyi Dániel Művészeti és 
Irodalmi Társaságnak biztosítja, mely 2011. évre időarányosan 940 e Ft.   Kaposvár 
Megyei Jogú Város felhatalmazza a polgármestert a működtetés feltételeit 
meghatározó szerződés megkötésére.  

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
                  Stickel Péter igazgató 
      Határidő:           2011. március 1. 
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37. A Közgyűlés úgy határozott, hogy  az Együd Árpád Kulturális Központ módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, mely 2011. április 01-jével lép 
hatályba. 

     Felelős:    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
      Molnár György igazgató 
     Határidő:    2011. április 1.  

 
38. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Jégcsarnok nyitvatartását az eddigi 8 hónapról 6 

hónapra szűkíti. E szerint, a létesítmény jégcsarnokként október 01- és március 30-a 
között fog üzemelni.  
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:    2011. március 31.  
 

39. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. április 15-ei hatállyal a Kaposvári 
Sportiskolát jogutóddal megszünteti. Az átalakító okiratot a 4. sz. függelék szerint 
jóváhagyja. 
 

            Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
Határidő:     2011. április 15. 

 
40. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az integráció kapcsán a Sportiskolánál az  

alkalmazotti létszámot az igazgatói és egy 4 órás adminisztrátori álláshellyel 
csökkenti. Ezzel egyidejűleg az intézmény költségvetéséből 2.743 e Ft személyi 
juttatás, 741 e Ft munkaadót terhelő járulék és 14.425 e Ft dologi (ebből jégidő-
vásárlás tekintetében 4 millió Ft) előirányzatot elvon.  

 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:     2011. április 15. 

 
 

41. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Sportcsarnok és Létesítményei alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
a) Az alapító okirat Preambulumában az intézmény neve Kaposvári Sportközpont és 

Sportiskolára változik. 
 

b) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbira változik: 
 

1.) A költségvetési szerv neve:   Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
          Rövid neve:   Sportközpont 
 
 

c) Az alapító okirat 9.) pontja az alábbira változik: 
 

9.) Alaptevékenysége: 
TEÁOR:  93.11  Sportlétesítmény működtetése 
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              93.19  egyéb sporttevékenység 
     Szakág besorolás: 931100 Sportlétesítmény működtetése 
     Szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
                             931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
                             949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
                             900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
                             772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
                             731200 Médiareklám 
                             682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
                             479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem. 
    Kiegészítő tevékenységek az intézmény kapacitás további kihasználtsága érdekében: 
    Ingatlan bérbeadás. 
    Egyéb sporttevékenység. 
    Hirdetés. 
    Alkotó és előadóművészet. 
    Fogyasztási cikk kölcsönzése. 
    Egyéb nem bolti kiskereskedelem. 
 

a) Az intézmény kezelésében lévő  fedett és nyitott létesítmények, tárgyi 
eszközök,berendezések és felszerelések üzemeltetése, karbantartása, folyamatos 
működés feltételeinek biztosítása, 
b) Az Önkormányzat által támogatott minőségi, diák- és szabadidősport, valamint  
kulturális és egyéb rendezvények létesítményei feltételeinek biztosítása, bérbeadása. 
c) Az Önkormányzat által támogatott, nem haszonszerzési célú rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, illetve a szervezésben, lebonyolításban való részvétel. 
d) A Sportiskola szakosztályaiban sportoló fiatalok korcsoportos, 
évfolyamcsoportos rendszerben történő sportági képzése, versenyszerű 
sportolásuk megalapozása. 
e) Az együttműködő atlétikai, birkózó, röplabda, kosárlabda, úszó, jégkorong és 
cselgáncs sportegyesületi szakosztályok utánpótlás csapatainak és versenyzőinek 
biztosítása. 
f) A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak az együttműködő kaposvári  
atlétika, birkózó, kosárlabda, röplabda, úszó és egyéb sportegyesületekhez 
történő irányítása. 
 
g) Városi diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása (játékos 
sportvetélkedő, atlétika, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, torna és úszás). 
h) Sporttanfolyamok, nyári napközik, diák szabadidősport események szervezése, 
lebonyolítása. 

 
    Alaptevékenységen felül végzett egyéb tevékenység: 
    Minden olyan nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, amiben az intézmény  

létesítményei, helyiségei, területe, eszközei, berendezési tárgyi és munkaereje 
hasznosítható, ezzel növelve az intézmény bevételeit és javítja annak működés i 
feltételeit. 

 
d) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbira változik: 

 
10.) Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
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    A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

e) Az alapító okirat 12.) pontja az alábbira változik: 
 

12.) Gazdálkodási jogköre: 
     Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

f) Az alapító okirat 15.) pontjában az intézmény neve Városi Sportcsarnokról   
Sportközpontra változik. 

 
g) Az alapító okirat 17.) pontja az alábbira változik: 

 
17.) A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola működésének részletes szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 
h) Az alapító okirat a 18. ponttal kiegészül: 

 
18.) Közvetlen jogelődje: 

     Kaposvári Sportiskola 
     7400 Kaposvár, Virág u. 32. 
     Alapítás éve: 1973. 
 

i) Az alapító okirat a 19. ponttal kiegészül: 
 
    19.) A hatálybalépés időpontja: 2011. április 16. 
 
 
    Felelős:    Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                               Dér Tamás igazgató 
    Határidő:   2011. április 16. 

 
 

42. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub részére a 2011. június  
hónapra jóváhagyott 2.430 e Ft önkormányzati támogatás 2011. február hóban történő 
megelő legezését engedélyezi.   

 
Felelős:                    Szita Károly 
Közreműködik:        Molnár György igazgató 
Határidő:                  2011. február 28.  

 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a rendelethez kettő módosítás érkezett, a rendelet  
5.§ (2) bekezdéséhez az 1 milliárd forintos hitel felvételére vagy kötvénykibocsátásra tesznek 
javaslatot, a másik pedig a 4/a mellékletre vonatkozóan 2,5 millió forintos támogatást adnak a 
Kempingben az EMI tábor megrendezésére.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1603   Száma: 11.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 17.65 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés:  
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1604   Száma: 11.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 76.47 
Nem 3 17.65 17.65 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 2/2011.(III.01.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1605   Száma: 11.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a lakásrendelet módosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 17.65 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 3/2011.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----3. Előterjesztés a kaposvári rendőrkapitány kinevezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2010. évi közbiztonságáról és a 2011. évi 

feladatokról 
Előterjesztő: Buzás László r. alezredes mb. kapitányságvezető----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztésekhez meghívott vendégeket, 
Mergancz Sándor megyei rendőrfőkapitányt és Buzás László mb. kapitányságvezetőt.  

 
Mergancz Sándor megyei rendőrfőkapitány röviden bemutatta Buzás László r. alezredes 
munkásságát és kérte a testületet, hogy támogassák Buzás László kapitányságvezetői 
kinevezését.  
 
Buzás László mb. kapitányságvezető képesnek tartja magát arra, hogy előremozdítsa 
Kaposvár közbiztonsági helyzetét és bízott abban, hogy végre tudja hajtani a kitűzött céljait. 
 
 

-----Kérdések----- 
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dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy hogyan lehetne fokozni a közterületi rendőri 
jelenlétet? Mit jelent az agresszív baleset megelőzési kampány?  
 
Szita Károly polgármester kihangsúlyozta, hogy együtt is tárgyalható a két előterjesztés, 
ami azt bizonyítja, hogy alezredes urat alkalmasnak vélik a kapitányságvezetői posztra. A 
beszámolót dr. Kemény Gábor készítette és abból is kérdezhetnek.  
 
Dér Tamás tanácsnok gratulált alezredes úrnak a kinevezéséhez. kérte alezredes úr 
segítségét, legyen lehetősége a képviselőkkel való találkozásra, ahol elmondhatnák a 
problémákat. Kérte, hogy figyeljenek jobban a kaposvári diszkókban lévő fiatalkorúakra, 
alkohollal való kiszolgálásukra és drogfogyasztásukra.  
 
Gelencsér Ferencné képviselő megkérdezte, hogy kívánja-e folytatni azt a gyakorlatot, hogy 
minden képviselővel személyesen találkozzon és a terület speciális problémájáról 
beszélgessen?  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, hogy mik a tervek a 28 megüresedett 
tiszthelyettesi álláshely betöltésére? Kérte ő is, hogy a kapitány úr találkozzon személyesen a 
képviselőkkel, hogy megbeszéljék az adott körzetben lévő problémákat.  
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy a Békefüredi lakótelepen lévő rendőrőrs nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a lakók szerint ritkán lehet ott rendőrt látni, nem lehet 
ügyeket intézni. Tervezik-e ennek a problémának a megoldását, hogy a körzet jobban érezze a 
rendőri jelenlétet?  
 
Mergancz Sándor megyei rendőrfőkapitány a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy 
jelenleg 1421 finanszírozott státusz van az országban, mint mindig, Budapesten döntenek az 
álláshelyekről, ahol most bérgazdálkodást rendeltek el. Bízott abban, hogy az 5+1 hónapos 
képzésből 13 fő rendőr jut Somogy megyére, és az idetelepített bevetési szolgálat kisegítő  
munkája mentesíti az állomány munkáját.  
 
Buzás László mb. kapitányságvezető elmondta, hogy a közterületi jelenlétet 11 ezer órával 
növelték, koncentrálva a kényesebb körzetekre, mint Toponár, Kaposfüred, ahol nagyobb 
rendőri jelenléttel, álló és mozgó ellenőrzéssel igyekeznek visszaszorítani a betöréseket, 
lopásokat. Az agresszív baleset megelőzési kampányban elrettentő képeket használnak fel a 
balesetek visszaszorítása érdekében, az esetlegesen bekövetkezendő sérülésekre felhívva a 
figyelmet. Elmondta, hogy a képviselőkkel való személyes találkozást ő is folytatni fogja. A 
kábítószer problémát kiemelten kezelik, a januártól kezdődött diszkó ellenőrzéseket  
megelőzésre és elfogásra is felhasználják. A saját eszközeivel próbálja csábítania 
tiszthelyetteseket a kaposvári rendőrkapitányságra, eddig kettő fő adott be pályázatot. Nemrég 
szembesült a lakótelepi őrs problémájával, ahol keresik a megoldást, jelenleg nem tudja a 
választ.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Oláh Lajosné alpolgármester elmondta, hogy a Sávháznál indokolt a rendőri jelenlét, ezért 
kérte, hogy élve bérlőkijelölési jogával, olyan rendőrt költöztessenek be, akinek már a 
jelenléte is visszatartó erő a rendbontókkal szemben.  
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Borhi Zsombor tanácsnok örült annak, hogy alezredes úr nyitott a képviselőkkel való 
találkozásra, mert fontosnak tartotta, hogy információk jussanak el a rendőrséghez, ezzel is  
segítve a rendőrség munkáját. Elmondta, hogy volt ilyen lakossági fogadóóra a szentjakabi 
művelődési házban, viszont érdeklődés miatt abbamaradt, de javasolta, hogy a város egyes 
területein a rendőrség szervezzen lakossági fórumot, aminek szervezésében ő is segítséget  
nyújtana.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a megelőzés legjobb módja a rendszeres rendőri 
jelenlét, gyalogosan sokkal eredményesebb és látványosabb és kérte körzetében, a Nyár, 
Zrínyi és a Bartók Béla utca lakóinak biztonsága érdekében a nagyobb rendőri jelenlétet. 
Továbbá elmondta, hogy amennyiben munkaerőhiány van, célszerű lenne a polgárőrséggel és  
a közterület felügyelőkkel való közös munka ösztönzése, a szolgálati beosztás koordinálása.  
 
Buzás László mb. kapitányságvezető biztosította alpolgármester asszonyt, hogy a Sávházi 
bérlőkijelöléskor felveszi vele a kapcsolatot. Lakossági fogadóórákra nyitott, remélte, hogy 
van rá igény, mert számára fontos a lakosság véleménye. A Donnerben lévő jelenlét fokozást 
elősegíti a bevetési szolgálat Kaposvárra vezénylése és a kamera rendszer figyelése nyugdíjas  
rendőrökkel, így a felszabadult rendőröket közterületekre tudta vezényelni, hogy így 
próbálják javítani a közbiztonságot. Tervezi a polgárőrökkel való közös munkát, mivel 
Marcaliban eredményesen együtt dolgoztak a polgárőrökkel és a mezőőrökkel, így a nagyobb 
ünnepek előtt a polgárőrökkel közösen nagyobb rendőri jelenlétet tudnak biztosítani a 
nagyobb bevásárlóközpontok környékén, amitől a lopások és a gépkocsi feltörések számának 
csökkenését remélte.   
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kaposváriak megtalálták azokat az értékeket, 
amikben hisznek: munka, család, egészség, otthon és a rend. Kihangsúlyozta, hogy rend 
nélkül nem tudják megvalósítani a kaposváriak közös akaratát, ezért eredményeket várnak a 
rendőrségtől és számítanak a nagyobb rendőri jelenlétre a kritikus kerületekben. Aki az  
együttélés szabályait nem tartja be, az a legkeményebb elbírálásban részesüljön. Az 
önkormányzat fenntartja a rendőrségi irodákat mindaddig, amíg igény van rá, de érdeklődés  
hiányában az irodák hasznosításáról gondoskodni kell. Ezért fontos, hogy a rendőrség 
megtöltse tartalommal az irodákat. Köszönetet mondott dr. Kemény Gábor volt 
rendőrkapitány úrnak a beszámoló elkészítése és az elvégzett munkája miatt. Sok sikert kívánt  
Buzás László mb. rendőrkapitánynak a munkájához.  

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1606   Száma: 11.02.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület Buzás László r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
16/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Buzás László r. alezredes  

kinevezését a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetőjévé. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki dr. Kemény Gábor r.  

alezredesnek Kaposvár érdekében végzett munkájáért. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   azonnal 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1607   Száma: 11.02.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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17/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város 2010. évi 
közbiztonságáról és a 2011. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1608   Száma: 11.02.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 4/2011.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1609   Száma: 11.02.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
18/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése javítva az adminisztrációs hibát, úgy határozott, 
hogy az Pécsi út – Kaposvár-Dombóvár vasútvonal – Deseda-patak – Kapos folyó által 
határolt tömb övezeti jelét (K18 tervlap)  Gksz/6 jelű övezetről a kialakult maximális  
építménymagasságot tartalmazó Gksz/15 jelű övezetre módosítja.  

 
Felelős.                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     ifj. Horváth János városi főépítész 
Határidő:               2011. március 10. (közlésre) 

 
 
 

-----5. 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 az érintett bizottságok megtárgyalták és  
elfogadásra javasolták az előterjesztést.  

 
 

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

 
dr. Lamperth Mónika képviselő a költségvetési előterjesztésnél már elmondta a 
megszorításokat, ami ugyan nem nagy tételt tesz ki, ennek ellenére a legrászorultabbakon 
akarja a város megspórolni a nagymértékű elvonást. Azt gondolta, hogy a képviselők 
hozzászólásai az elmúlt Kormány költségvetéseinek elemzéséről szóltak, mivel a jelenlegi 
költségvetési előterjesztésről sok jót nem lehet mondani. Amikor a város a méltányossági 
ápolási díjat megszünteti (402 főről 427-re emelkedett az ápolási díjra jogosultak száma), 
akkor a legnehezebb élethelyzetbe került emberek életét keseríti meg, ezáltal a megélhetésük 
veszélybe kerül. Kiemelte, hogy az 1 milliárdos állami támogatás csökkenése nem az elmúlt 8 
év öröksége, hanem a 300 milliárdos összeggel jól járó magas fizetésű emberek fizetésének 
többletköltségei, amit a város a legelesettebbeken akar megspórolni, és ezért nem támogatja 
az előterjesztést.  
 
dr. Csató László tanácsnok úgy gondolta, hogy a közfoglalkoztatás új rendszere aktuális 
volt, amihez a rendelet-tervezet alkalmazkodik. Jónak tartotta, hogy a közfoglalkoztatás 
koordinációja átkerült a munkaügyi központokhoz, melyeknek rálátásuk van az  
önkormányzatokra, intézményekre, vállalkozásokra. Az embereknek el kell fogadniuk a 
felajánlott munkát, mivel 30 munkanap igazolásával lehet csak bérpótló jutatásban részesülni. 
Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel az ápolási díj, ez alanyi jogon 
kapható, amelynek a Kormány 2010. januárjában emelte meg a támogatási összegét, így ez  
elegendő biztosítékot nyújt az ilyen helyzeten lévő családoknak.  
 
Torma János tanácsnok fontosnak vélte, hogy a kaposváriak által kifizetett adóból a 
ténylegesen rászorult emberek kapjanak segélyt. Az előterjesztés a szemétdíjat beépíti a 
lakásfenntartási támogatásba, a kismama bérleteknél pedig a magasabb jövedelműeket az 
állam támogatja, a gyógyszertámogatás önként vállat feladat, aminek a támogatási összegét  
tavaly emelték fel, és senkit sem utasítanak el pénzhiány miatt. A méhnyakrák elleni 
védőoltás továbbra is támogatott. Az ápolási díjnál alanyi és méltányossági támogatás is lehet.  
Az alanyi támogatási összegét az előző Kormány 2010. január 1-vel csökkentette, ami 10 
millió forintos kiesést jelentett. A méltányossági ápolási díjat a rendelet 29.500 Ft összegre 
felemelte a nyugdíjminimumhoz.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző zárszavában elmondta, hogy az előterjesztés 
elkészítésekor figyelembe vették azt, hogy a rászorultak továbbra is a szociális rendszerbe 
maradjanak, de a tehetősebb személyeknek nagyobb részt kell vállalniuk a költségekből és a 
rászorultakat ezután is támogatni fogja az önkormányzat, nem esnek ki a szociális  
rendszerből.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1610   Száma: 11.02.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:20  
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 14 82.36 82.36 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 5/2011.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
12/2000.(III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1611   Száma: 11.02.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:21  
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 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
19/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az 
önkormányzat intézményeivel, illetve a civil és nonprofit szervezetekkel a közfoglalkoztatás 
keretében történő feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást kösse meg.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr.Vörös Gyula igaz gató  
Határidő:               2011. március 31. 
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-----6.  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megnyugtatónak vélte főjegyző úr mondatát, hogy minden 
rászoruló számíthat a város segítségére. Azt nem lehet állítani, hogy csökkent a rászorultak 
száma, viszont a támogatási összegek felére csökkentése ezt kellene, hogy mutassa. Ezt 
számokkal nem támasztották alá. Az árak differenciált megállapításával egyetért, hiszen a 
magasabb jövedelemmel rendelkezőket kevesebbel támogassák, viszont rossznak vélte, hogy 
az egy főre jutó jövedelmet 85.500 forintnál állapították meg, hiszen a képviselők tiszteletdíja 
is jóval magasabb, és nem is ez a főállásuk.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző hangsúlyozta, hogy az előterjesztés a Liget Otthon és a 
bölcsödei ellátás díjainak megállapításáról szól. Továbbra is arra tesznek javaslatot, hogy a 
magasabb jövedelemmel rendelkezők több részt vállaljanak az ellátási terhekből, hiszen az 
árak esetében még mindig jóval a piaci szolgáltatási értékek alatt vannak. A bölcsödei 
szolgáltatásoknál pedig fiktív lakcímlétesítések történtek annak érdekében, hogy a költséges  
szolgáltatást olcsóbban tudják igénybe venni. Kiemelte, hogy a szociális támogatásoknál 
továbbra is a rászorultak részesülnek a támogatásokban.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1612   Száma: 11.02.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 12:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 6/2011.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a Lakáscélú Támogatási Keret megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mi lehetett annak az oka, hogy kevesen vették 
igénybe ezt a lehetőséget, kevésbé volt-e meghirdetve, vagy pedig a feltételekkel volt-e gond? 
Felvetődött a bizottsági ülésen az is, hogy a visszafizetésnél is felmerültek problémák, és az  
önkormányzat nem érez késztetést a folytatásra.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy lakások vásárlásának és építésének 
támogatása változatlanul szerepel a szociális keretek között. Amikor megindították ezt a 
támogatási formát, akkor arra számítottak, hogy a munkáltatói támogatások felkeltik a 
vállalkozók érdeklődését, ami nem valósult meg.  
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1613   Száma: 11.02.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az átruházott hatáskörben felhasználható támogatási keretről szóló 
rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 7/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII.29.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1614   Száma: 11.02.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a „Kaposvár számít rád” rendeletmódosítás elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 8/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 

-----8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 

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

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

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

 
 

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

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

 
#: 1615   Száma: 11.02.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 9/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----9. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság azzal a kiegészítéssel támogatta az előterjesztést, hogy a tapasztalatokról 2011. 
szeptemberi Közgyűlésre hozzanak be egy előterjesztést. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság és az Érdekegyeztető Fórum módosítás nélkül támogatta az előterjesztést.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiegészítésképpen elmondta, hogy a tapasztalatok azt 
diktálják, hogy a Közgyűlés elé hozzák a rendeletmódosítást.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági 
ülésen élénk vita alakult ki az előterjesztésről, mivel a teraszokat üzemeltető tulajdonosok 
most növelhetnék a forgalmukat, ezért azt javasolta a tulajdonosok érdekében, hogy a hátra 
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lévő téli időszakban ne kelljen bérleti díjat fizetni a teraszokért, a következő szezonban pedig 
már a rendeletben meghatározott összeget fizessék. Elmondta, hogy több tulajdonos számára 
nem egyértelmű  a teraszkialakítás, a tetőkiépítés, ezt egyeztetni kellene a város egységes  
arculatkialakítása miatt.  
 
Szita Károly polgármester kihangsúlyozta, hogy a belváros rehabilitáció kezdeténél az  
üzlettulajdonosoktól hozzájárulást és támogatást kértek, viszont egyetlen egy tulajdonos adott 
csak, így lelakhatja a teraszhasználat bérleti díjként az általa befizetett összeget, többi 
tulajdonosnak fizetni kell. Elmondta, hogy a teraszhasználatért fizetni kell és mindenkinek az  
egységes kialakítást kell megvalósítani. Támogatta a Jogi, Összeférhetetlenségi és Ügyrendi 
Bizottság javaslatát, hogy a nyári tapasztalatok után szeptemberben vizsgálják meg a 
teraszhasználatot.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megerősítette azt, hogy egységesen minden vállalkozót 
megkerestek a terasz építése előtt, a Noszlopy utcában egy ember járult hozzá a beruházáshoz,  
illetve a Főtér Kft aki a Kossuth téren ingyen használhatja a teraszt. Egységes terasz kialakítás  
lesz, a 20 millió forintos teraszépítés miatt kéri a város a bérleti díj fizetést.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1616   Száma: 11.02.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 10/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1617   Száma: 11.02.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 82.36 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.76 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
20/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a belváros rehabilitációja 
során megépült teraszok beépítésére és használatára vonatkozó egységes koncepció 
kialakítása érdekében a témát a 2011. szeptemberi Közgyűlésen ismételten megtárgyalja. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:                                2011. szeptember 29. 
 
 
 

-----10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy kinek az érdekét szolgálja a fizetőparkolók 
kialakítása a kórház közvetlen környezetében: a kórházba járóékat vagy az ott lakók érdekeit? 
Sor került-e egyeztetésre a kórház vezetésével illetve volt-e szándék rá?  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a parkoló zóna bővítése mindig az  
érintett területen lakók érdekeit szolgálja. Kihangsúlyozta, hogy az ott lakó családok egy 
gépkocsira kérhetik a térítésmentes parkoló igazolvány kiállítását. Az intézményeknek, mint 
munkáltatóknak saját magunknak kell üzemi parkoló kialakításáról gondoskodni, amennyiben 
nem teszik, a közparkolókat a város által meghatározott díjakért vehetik igénybe.  
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-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő fontosnak tartotta az ott élők parkolásának biztosítását, 
viszont az önkormányzatnak figyelembe kellene vennie az orvosok,  betegek parkolási 
lehetőségeit is, ezért javasolta, hogy a kórház felújításának befejezéséig várjanak a parkoló 
zóna kibővítésével és utána újból megtárgyalhatnák az előterjesztést figyelve az ott élőkre, az  
egészségügyben dolgozókra és a betegekre is.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy jelenleg a kórháznál a földmunkálatok zajlanak, 
ezért egyes parkolóhelyek határoló jelzését sár borítja, ezért nem javasolta a további parkoló 
zóna kibővítését a kórház közvetlen környezetében, tanácsosnak tartotta a kórház 
felújításának első ütemét megvárni ezzel. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok szerint jelenleg nem szabad lemondani a parkolók bevételéről 
ilyen gazdasági helyzetben, sőt javasolta a zóna kiterjesztését a Dési közre is, mert lakossági 
igény van erre.  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok véleménye is az, hogy a nem fizető zónában élők 
szenvedik meg a parkolást, így a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság is 
támogatta a fizetőparkoló zóna kiterjesztését a Dési Huber közre. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiemelte, hogy a fizetőparkoló zóna kiterjesztése nem a 
költségvetési hiány csökkentéséről szól. Ezekről a területekről folyamatosan érkeztek 
igények, és ezek nemcsak a kórház közvetlen környezetét érintik. Nem támogatta a parkolói 
zóna kiterjesztésének elhalasztatását, mivel a zóna bevezetése miatt megnő a parkolóhelyek 
mobilitása, nagyobb esély van üres parkolóhelyek találatára, ami az ott élőket és a kórházba 
látogatókat is pozitívan érinti. A beruházások területén pedig könnyíti a beruházással 
kapcsolatos közlekedési terheket, ami a parkolási nehézségekből fakad. A parkoló övezeten 
belül bárki, bárhol parkol, akár szabálytalan helyen is, köteles díjat fizetni. Továbbra is 
fenntartják az eredeti javaslatukat.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1618   Száma: 11.02.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 11/2011.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1619   Száma: 11.02.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
21/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a belvárosi fizetőparkoló 
zóna területét kiterjeszti a Németh István fasor, Tallián Gyula u. és Biczó Ferenc u. közötti 
szakaszára, a Biczó Ferenc köz területére, a Kaposi Mór utcára, a Fő u. Anna u. és Kaposi 
Mór u. közötti szakaszára, a Gróf Apponyi Albert u. Laktanya u. és Hársfa u. közötti 
szakaszára és a Gróf Apponyi Albert köz területére. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                                2011. június 30. 
 
2.  A fizetőparkolók 11 db új jegykiadó automata beszerzésével és telepítésével, valamint 2 
db, az Ady E. utcában és a Noszlopy G. utcában feleslegessé vált használt automata 
telepítésével jelölhetők ki a járulékos műszaki  infrastruktúra (táblák, útépítés, elektromos 
bekötések, stb.) biztosításával együtt. A Közgyűlés felhatalmazza a Városgondnokságot a 
fizetőparkolók ellenőrzésére szolgáló kézi számítógépek, valamint a 11 db új jegykiadó 
automata közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére bruttó 30.625 eFt bekerülési értéken. 
Az új automaták üzemeltetésével kapcsolatban a Városgondnokság dologi kiadásainak 
előirányzata bruttó 5.000 eFt-tal megemelkedik. A beruházással kapcsolatos kiadás a 
fizetőparkolási tevékenység során megnövekvő saját bevételei terhére számolható el, a 
bevételi előirányzat bruttó 35.625 eFt megemelésével egyidejűleg. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                                2011. június 30. 
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-----11. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 

35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1620   Száma: 11.02.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 12/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti 

díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság és 
az Érdekegyeztető Fórum megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok kérte, hogy a határozati javaslat 1. pontjáról külön szavazzanak.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1621   Száma: 11.02.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1622   Száma: 11.02.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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22/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során vagy pályázat nélküli hasznosítás esetén érvényesítendő minimális bérleti díjait  
2011. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

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

Ft/m2/év 
“A” bár, mulató 89.439 71.779 59.563 35.662 
“B” Vendéglátóipari, pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 

céljára 
59.563 47.740 35.701 29.689 

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

29.689 
11.823 
5.912 

23.751 
26.720 

24.051 
6.013 
3.006 

19.241 
21.647 

18.025 
2.817 
1.409 

14.420 
16.222 

11.823 
2.440 
1.220 
9.459 

10.641 

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

18.025 11.823 6.013 2.817 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 11.823 6.013 2.817 2.440 
Földterületek 

Ft/m2/év 
“F” beépített  telekingatlan és felépítmény által elfoglalt 

földterület 
1.021 943 850 782 

“G” beépítetlen terület 16 16 14 6 
“H” szántó művelésű ingatlanok  1,70,- (haszonbérleti díj) 
“I” rét művelésű ingatlanok 1,70,- (haszonbérleti díj) 
“J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, gyümölcsös stb.) 2,70,- (haszonbérleti díj) 

 
 
 

  

Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, sportpályák Ft+rezsi/óra 
Tanterem (oktatási célokra) 1.174 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra)    3.942 
Tornaszoba ás RSG csarnok balett terme 870 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 2.159 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 4.543 
Nagyméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül) 13.917 
Nagyméretű  műfüves sportpálya (világítással) 23.194 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül)  6.959 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítással) 11.598 
Műfüves teniszpálya (világítás nélkül) 6.959 
Műfüves teniszpálya ( világítással ) 11.598 
Aula 4.543 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 444 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 755 
Étterem és kiszolgáló helyiségei  60.589,-Ft + rezsi/alkalom 
 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
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Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az  
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

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

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

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

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

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

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés  
alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 
Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: azonnal 
 
 
4. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2011. 

évben alkalmazandó díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 15.000 Ft/óra + rezsi költség 
Rezsi költség 30.000 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt         5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 
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Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék bérleti 

díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített nézőtér) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

12.000 Ft + ÁFA/nap 
 

1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 

51.200 Ft 
Felárak személyes közreműködés díjánál 
- 7.30 – 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 

munkanapokon 
- hétvégén és ünnepnapokon 

 
 

+ 50 % 
+ 100 % 

Felár rezsiköltségnél 5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
Felár hangtechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Felár fénytechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
 

4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 

8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

 
30.000 Ft/óra + végtakarítás 

Konferencia terem bérleti díja 51.200 Ft átalakítási költség 
+ 18.500 Ft/óra bérleti díj rezsivel és végtakarítással 

+ kiegészítő szolgáltatások pótdíja 
+ felárak 

Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 
konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 

Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 

 

b.) A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja az 
alábbi rendezvényeket: 

Szimfonikus zenekar:  előadás 

    főpróba 

Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 

    hangbeállás 

Gyermekszínházi előadások 

Együd Árpád ÁMK :  Szivárvány Filmklub vetítések 

Vikár Béla Vegyeskar előadás  

 főpróba 
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Kaposvár Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 

Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 

 

c.) Önkormányzati intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében 
használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj formájában 
kell megtéríteni. 

Önkormányzati- és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló 
épület-használat engedélyezése az Oktatási, Kulturális és Sport Igaz gató és a 
Rendezvényházat üzemeltető intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a címzetes 
főjegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

-----13. Előterjesztés Piac-vásárcsarnokban alkalmazandó díjak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
támogatta az előterjesztést, az Érdekegyeztető Fórum pedig azzal a módosítással támogatta, 
hogy az üzletek bérlőinek legyen lehetősége parkoló bérlet megvásárlására.  
 

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

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

 
Szita Károly polgármester nem támogatta az Érdekegyeztető Fórum módosítását, mert a 
bérlők felvásárolnák a parkolóhelyeket, így a vásárlók számára nem lenne szabad 
parkolóhely.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1623   Száma: 11.02.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:47  
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 16 94.12 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
23/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Laktanya u. 5. sz. alatti régi Piac-
vásárcsarnok üzemeltetésével a Kaposvári Nagypiac Kft-t bízza meg a Kaposvár, Baross 
Gábor u. 5-13. sz. alatti piac vásárcsarnok használatbavételi engedélyének jogerőre 
emelkedése napjával. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:  értelem szerint 
 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Laktanya u. 5. sz. és Kaposvár, 
Baross Gábor u. 5-13. sz. alatti piac vásárcsarnokok területén 2011. évben szedhető minimális  
bérleti díjakat és üzemeltetési költséget az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti díja:    1.717  Ft/m2/hó 
- asztalbérleti díj:  1.172 Ft/fm/hó 
- napi helypénz üzemeltetési költséggel:     218  Ft/fm/nap 
- mérleghasználat:     208  Ft/nap 
- WC használati díj:       45  Ft/alkalom 
- raktárhelyiségek bérleti díja:     500  Ft/m2/hó 
- a parkolóház emeletén átmenetileg kialakított 

árusítóhelyek területbérleti díja     580  Ft/m2/hó 

- a parkolóház emeletén átmenetileg kialakított 
 árusítóhelyek üzemeltetési költsége     446  Ft/m2/hó 

-  magántulajdonú felépítmények által elfoglalt terület 

   földhasználati díja                                                                                   326 Ft/m2/hó 

- üzemeltetési díj: összege az üzemeltető - a bérbeadó által elfogadott - kalkulációja 
alapján kerül megállapításra, de minimális összege 1.222 Ft/m2/hó 

 

A díjak az áfa összegét nem tartalmazzák.  
 
Az alkalmazandó minimális díjak mértékérő l évente a Közgyűlés dönt. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 

Határidő:  2011. március 1. 

 

3./  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Baross G. u. 5-13. sz. alatti 
parkolóban alkalmazható díjakat 2011. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Megnevezés Várakozási díjtétel (ÁFA-val) 
 Hétfő 

8.00-18.00 óráig 
főidőszakban 

Kedd-Péntek 
6.00-18.00 óráig 

főidőszakban 

Szombat 
8.00-14.00 óráig 

főidőszakban 

Vasárnap 
és főidőszakon 

kívül 

Vásárlók, 
piaclátogatók 

A közterületi 
fizetőparkolókra 
vonatkozó helyi 
rendelet 2.sz. 
mellékletének 1. 
pontjában 
meghatározott I. 
övezeti 
besorolásnak 
megfelelő 
mindenkor 
hatályos 
várakozási 
díjtételével azonos. 

A közterületi 
fizetőparkolókra 
vonatkozó helyi 
rendelet 2.sz. 
mellékletének 1. 
pontjában 
meghatározott I. 
övezeti 
besorolásnak 
megfelelő 
mindenkor 
hatályos 
várakozási 
díjtételével azonos. 

A közterületi 
fizetőparkolókra 
vonatkozó helyi 
rendelet 2.sz. 
mellékletének 1. 
pontjában 
meghatározott I. 
övezeti 
besorolásnak 
megfelelő 
mindenkor 
hatályos 
várakozási 
díjtételével azonos. 

40 Ft/ óra 

Üzletbérlők, 
árusok 

A közterületi 
fizetőparkolókra 
vonatkozó helyi 
rendelet 2.sz. 
mellékletének 1. 
pontjában 
meghatározott I. 
övezeti 
besorolásnak 
megfelelő 
mindenkor 
hatályos 
várakozási 
díjtételével azonos. 
Napi 30 perc 
időtartamra 
rakodást szolgáló 
díjmentes parkolás 
igénybevehető. 

A közterületi 
fizetőparkolókra 
vonatkozó helyi 
rendelet 2.sz. 
mellékletének 1. 
pontjában 
meghatározott I. 
övezeti 
besorolásnak 
megfelelő 
mindenkor 
hatályos 
várakozási 
díjtételével azonos. 
Napi 30 perc 
időtartamra 
rakodást szolgáló 
díjmentes parkolás 
igénybevehető. 

A közterületi 
fizetőparkolókra 
vonatkozó helyi 
rendelet 2.sz. 
mellékletének 1. 
pontjában 
meghatározott I. 
övezeti 
besorolásnak 
megfelelő 
mindenkor 
hatályos 
várakozási 
díjtételével azonos. 
Napi 30 perc 
időtartamra 
rakodást szolgáló 
díjmentes parkolás 
igénybevehető. 

40 Ft/ óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napi 30 perc 
időtartamra 
rakodást szolgáló 
díjmentes parkolás 
igénybevehető. 

Piac üzemeltető 
ügyvezetője és 
legfeljebb 
további  
3 alkalmazottja 

Névre és rendszámra szóló parkolókártya alapján 
a munkavégzés idejére díjmentes. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:  2011. március 1. 
 
 

-----14. Előterjesztési a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat 
módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1624   Száma: 11.02.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
24/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának (a továbbiakban: KSZ)  módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
a) A KSZ I. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás  
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megrendeléseire, építési beruházásaira, építési és szolgáltatási koncesszióira, valamint  
tervpályázati eljárásaira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) terjed ki. 

 
b) A KSZ III. fejezetének 1. - 3. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
1. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi jelentkezések 

értékelésére az alábbi bírálóbizottságot kell létrehozni: 
A./ szavazati joggal: 
a.) alpolgármester(ek), vagy megbízottja(ik); 
b.) jegyző, vagy megbízottja; 
c.) a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság Elnöke, vagy  

megbízott bizottsági tag képviselője; 
d.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, vagy megbízott 

bizottsági tag képviselője; 
e.) a szakmailag illetékes bizottság elnöke, vagy megbízott bizottsági tag 

képviselője; 
f.) a Marketing és Turisztikai Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag 

képviselője; 
g.)  a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke, vagy megbízott 

bizottsági tagképviselője; 
h.) a Részönkormányzat Elnöke, vagy az általa megbízott részönkormányzati 

képviselő a településrészt érintő közbeszerzés esetén; 
i.) egyéni választókerületet érintő közbeszerzési ügyben a választókerület  

megválasztott képviselője. 
B./ tanácskozási joggal: 
a.) a gazdasági igaz gató, vagy megbízottja; 
b.) a műszaki és pályázati igaz gató, vagy megbízottja; 
c.) a polgármesteri hivatal jogásza (akadályoztatása esetén a jegyző által 

kijelölt jogász); 
d.) városrendezési, vagy városképi szempontból meghatározó beruházások 

esetén a városi főépítész; 
e.) a beruházással megvalósuló létesítmény tényleges, vagy leendő  

üzemeltetőjének vezetője, vagy megbízott képviselője. 
f.) szükség esetén szakértő 

 

2. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében 
a bírálóbizottság összetételére az irányadó külön jogszabály rendelkezéseit is 
megfelelően alkalmazni kell. 
 

3. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező  
tagjainak legalább a fele jelen van. A bírálóbizottság elnöke a polgármester 
által megbízott főállású alpolgármester. A megbízott főállású alpolgármestert  
akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy képviseli. 

 

c) Jelen módosításokat a 2011. február 25. napját követően indított közbeszerzésekre kell 
alkalmazni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Bajzik Imre Műszaki és Pályázati Igazgató 
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
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Határidő:   2011. február 25. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat és intézményei 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjérő l szóló Beszerzési szabályzat (a 
továbbiakban: BSZ) módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
a) A BSZ VI. fejezet 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
4. Az ajánlatok értékelésére a Polgármesteri Hivatal által lefolytatott beszerzés 

Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében 
a bírálóbizottság összetételére az irányadó külön jogszabály rendelkezéseit is 
megfelelően alkalmazni kell. 

1. esetén a polgármester által megbízott főállású alpolgármester vezetésével 
munkacsoportot kell létrehozni, melynek tagjai: 
A./ szavazati joggal: 
a.) alpolgármester(ek), vagy megbízottja(ik); 
b.) jegyző, vagy megbízottja; 
c.) a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság Elnöke, vagy  

megbízott bizottsági tag képviselője; 
d.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, vagy megbízott 

bizottsági tag képviselője; 
e.) a szakmailag illetékes bizottság elnöke, vagy megbízott bizottsági tag 

képviselője; 
f.) a Marketing és Turisztikai Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag 

képviselője; 
g.)  a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke, vagy megbízott 

bizottsági tagképviselője; 
h.) a Részönkormányzat Elnöke, vagy az általa megbízott részönkormányzati 

képviselő a településrészt érintő közbeszerzés esetén; 
i.) egyéni választókerületet érintő közbeszerzési ügyben a választókerület  

megválasztott képviselője. 
B./ tanácskozási joggal: 
a.) a gazdasági igaz gató, vagy megbízottja; 
b.) a műszaki és pályázati igaz gató, vagy megbízottja; 
c.) a polgármesteri hivatal jogásza (akadályoztatása esetén a jegyző által 

kijelölt jogász); 
d.) városrendezési, vagy városképi szempontból meghatározó beruházások 

esetén a városi főépítész; 
e.) a beruházással megvalósuló létesítmény tényleges, vagy leendő  

üzemeltetőjének vezetője, vagy megbízott képviselője. 
f.) szükség esetén szakértő 

2. Az értékelő munkacsoport akkor határozatképes, ha szavazati joggal 
rendelkező tagjainak legalább a fele jelen van. 

b) Jelen módosítást a 2011. február 25. napját követően indított eljárások esetében kell 
alkalmazni. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre Műszaki és Pályázati Igazgató  
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
Határidő:   2011. február 25. 
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-----15. Előterjesztés a városi fürdő üzemeltetésére létrehozandó gazdasági társaság 

alakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy önkormányzati tulajdonú 
társaságok felügyelő bizottságba való delegálásakor figyelembe vették, hogy egyik tag 
képviselő legyen, viszont most egyik tagja sem Közgyűlési tag, ezért megkérdezte, hogy 
továbbra is kívánják-e folytatni ezt az elvet, vagy eltér ettől az elvtől?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy előbb-utóbb tagja lesz a képviselő-
testületnek.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1625   Száma: 11.02.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.36 82.36 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
25/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a városi fürdő üzemeltetésére 
létrehozandó gazdasági társaság alakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

1. A Közgyűlés gazdasági társasági formában kíván gondoskodni a városi fürdő  
működtetéséről, így az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt alapító okirat 
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elfogadásával 2011. március 1-ei hatállyal Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit 
Kft néven 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságot alapít az alapító okiratban 
megfogalmazott feltételek szerint. 
A társaság alapításához szükséges 10.000 eFt pénzbeli betétet a 2011. évi költségvetési 
rendeletében a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő intézmény részére jóváhagyott 
költségvetési elő irányzat terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő 
Nonprofit Kft alapításához szükséges, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt alapító 
okirat aláírására.  
A Közgyűlés a társaság bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek fedezetére 200 
eFt-ot biztosít a 2011. évi költségvetésében.  
Az alapító megbízza az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a cégbírósági bejegyzésről. 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő 
Nonprofit Kft személyi kérdéseiről az alábbiak szerint határoz: 
 

a.) A társaság első ügyvezetőjének megbízási díját a 2011. március 1-től 2011. 
március 31-ig terjedő időtartamra bruttó 100.000 Ft-ban állapítja meg.  
 
b.) A társaság ügyvezetőjévé 2011. április 1-től határozatlan időtartamra Frank 
Józsefet, a megszűnő költségvetési szerv vezetőjét választja meg munkajogviszony 
keretében. A munkaszerződés feltételei a jelenlegi közalkalmazotti kinevezés 
feltételeinek megfelelően, bruttó 450.000 Ft személyi alapbér mellett kerülnek 
meghatározásra A Közgyűlés a munkaszerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.  
 
c.) A társaság Felügyelő Bizottsága elnökének 29.500 Ft/hó, tagjainak 26.000 Ft/hó 
tiszteletdíjat állapít meg. 
 

 d.) A társaság könyvvizsgálójának megbízási díját havi 97.350 Ft + ÁFA összegben 
állapítja meg. A megbízási szerződés megkötésére felkéri az ügyvezetőt.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
 Határidő:  2011. március 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Kaposvári Élmény- és  
Gyógyfürdő Nonprofit Kft között az előterjesztés 2. számú melléklete szerint kötendő 
közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és a szerződés aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. április 1. 
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-----16. Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítandó óvodai csoportok és általános 
iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság a határozati javaslat 4. pontjának kiegészítését kérte 
azzal, hogy az osztályszámok a tagintézmények között nem csoportosíthatók át. A 
Kaposfüredi Részönkormányzat pedig felkérte, hogy támogassa a magas kihasználtság miatt a 
kaposfüredi óvoda 4. csoportszobájának megépítését is. Az utóbbi kérésre nincs lehetőség a 
beiratkozott és a tényleges létszámot figyelembe véve. Bízott abban, hogy a jövőben 
lehetőség lesz a gyereklétszám növekedése miatt óvoda építésére.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Csató László tanácsnok kérte a képviselő-testülettől, hogy támogassák az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság módosító javaslatát.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1626   Száma: 11.02.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
26/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város   
(Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda, Tar Csatár Központi Óvoda) 
valamint a Kaposvár és Kaposújlak ( Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda), Kaposvár és 
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Orci ( Festetics Karolina Központi Óvoda) és Kaposvár és Magyaregres ( Petőfi Sándor 
Központi Óvoda) által  fenntartott óvodákba 2011. március 29-én  8-17 óráig, és 2011. 
március 30-án 8-16 óráig  lehet beiratkozni. 

 
  Felelős:                  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
  Határidő:               2011. április 01. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, Kaposvár Megyei Jogú Város   

(Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda, Tar Csatár Központi Óvoda) 
valamint a Kaposvár és Kaposújlak ( Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda), Kaposvár 
és Orci ( Festetics Karolina Központi Óvoda) és Kaposvár és Magyaregres  (Petőfi Sándor 
Központi Óvoda) által  fenntartott óvodákba  a 2011/2012 nevelési évben  az óvodai 
működő csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg.  

 
A 2011/2012-es nevelési évben 

működő óvodai csoportok  száma 

Sorsz
. 
 

Intézmény neve csoportszám Csoportszám 
összes 

Bajcsy-Zsilinszky 
Utcai Központi 
Óv oda 

4 

Béke Utcai 
Tagóvoda 

4 

Jutai Úti  
Tagóvoda 

2 

1.  

Arany János 
Tagóvoda 

6 

16 

Rét Utcai 
Központi Óvoda 

4 

Szigetvári Utcai 
Tagóvoda 

2 

2.  

Madár Utcai 
Tagóvoda 

5 

11 

Tar Csatár 
Központi Óvoda 

4 

Szántó Utcai 
Tagóvoda 

4 

3.  

Szentjakabi 
Tagóvoda 

4 

12 

Festetics 
Karolina 
Központi Óvoda 

6 

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

3 

4.  

Damjanich Utcai 
Tagóvoda 

3 

15 
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Tallián Gy. Utcai 
Tagóvoda 

3 

Petőfi Sándor 
Központi Óvoda 

8 5.  

Búzavirág 
Tagóvoda 

6 

14 

Nemzetőr Sori 
Központi Óvoda 

8 

Honvéd Utcai 
Tagóvoda 

4 

6.  

Kaposfüredi 
Tagóvoda 

3 

15 

  Ö sszes: 83 83 
 
 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
  Határidő:               2011. szeptember 01. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és környéke 

Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott általános  
iskola, és a Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 1. osztályaiba 2011. március 23-án 
8-17 óráig, valamint 2011. március 24-én 8-16 óráig lehet beiratkozni. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:     Stickel Péter igazgató                               
      Határidő:               2011. március 25.   
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és környéke 

Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott általános  
iskolába és a Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnáziumba a következő módon határozza 
meg a 2011/2012 tanévben indítható általános iskolai első osztályok számát; az 
osztályszámok a tagintézmények között nem csoportosíthatók át: 

 
 

iskola neve 2010/ 11 2011/ 12 

Kodály Központi Á.I. 3 3 
Benedek Tagiskola 1 1 
Berzsenyi Tagiskola 2 2 
Gárdonyi Tagiskola 2 2 
Kisfaludy Tagiskola 2 2 
Kinizsi Tagiskola 1 1 
II.Rákóczi Tagiskola 2 2 
Pécsi Tagiskola 1 1 
Zrínyi Tagiskola 2 2 
Honvéd Tagiskola 2 2 
Toponári Tagiskola 1 2 
Toldi Általános Iskola 2 2 
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ÖSSZ. 21 22 

 
 
    Felelős:                Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
    Határidő:          2011. szeptember 01. 
 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és környéke 

Általános Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által  fenntartott általános  
iskolákban és a Toldi Ltp-i Általános Iskola és  Gimnáziumban 2011/2012-es tanévtől 
minimum 21 fővel indulhat csak első osztály.   

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:     Stickel Péter igazgató                               
      Határidő:               2011. március 25.   
 
 
 
-----17. Előterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1627   Száma: 11.02.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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27/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a közművelődési 
megállapodásokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta.  

 

1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 
Vándorszíntársulattal 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő  időszakra 
közművelődési megállapodást köt. A megállapodás értelmében a társulat részére a 2011-
ben 800 e Ft támogatást biztosít az önkormányzati költségvetésből. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt közművelődés i 
megállapodás aláírására.  

 
       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
          Molnár György igazgató 
          Horváth Gáborné igaz gató 
       Határidő:  2011. március 12. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 
Önkormányzat és a Kaposvári Szimfonikus Zenekar között 2006. augusztus 26-án 
megkötött közszolgáltatási megállapodás módosításának aláírására. 
 

       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
           Molnár György igazgató 
       Határidő:  2011. március 12. 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Szimfonikus 
Zenekarral fennálló közszolgáltatási megállapodás 2011. évi végrehajtására 
közművelődési megállapodást köt. A megállapodás értelmében a Zenekar részére 2011-
ben 8.800 ezer Ft támogatást biztosít az Önkormányzat költségvetéséből. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletében foglalt közművelődési 
megállapodás aláírására.  
 

       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
           Molnár György igazgató 
       Határidő:  2011. március 12. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 

Művészeti Alapítvánnyal 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal és feltételekkel közművelődési megállapodást köt. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.  

 
       Felelős:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
       Határidő:  2011. március 12. 
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-----18. Előterjesztés a középiskolai kollégiumok pedagógiai programjainak 
felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Csató László tanácsnok fontosnak tartotta a középiskolai kollégiumok nevelés i 
programjairól szót ejteni, mert az elmúlt években a nevelés nem volt a közbeszéd része, a 
pénz uralta az oktatás-neveléssel kapcsolatos híreket. A nevelés szerepe sokkal fontosabb 
annál, hogy háttérbe szorulhasson. Ahhoz, hogy gazdasági, erkölcsi megújulás jöhessen létre 
az országban, a nevelés sokkal fontosabb, mint a klasszikus értelembe vett oktatás, az ismeret 
átadása. Az új közoktatási törvénytervezet jó irányt mutat ezen a téren, az értékeket ismerő  és  
őrző, gerinces, dolgos embereket kell nevelnie az iskoláknak. Úgy látta, hogy a kaposvári 
középiskolákban megvan ehhez a szellemi és az anyagi háttér, mégsem lehetnek elégedettek a 
fiatalok viselkedési kultúrájával, beszédmódjával, toleranciájával,  ehhez jó alapot nyújt az 
előterjesztés.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1628   Száma: 11.02.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 13:56  
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 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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28/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium, az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és  
Kollégium, az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium és a a Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi pedagógiai programját  
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Dr. Giber Vilmos igazgató 
  Horváth Miklós igazgató 
  Agócs Attila igazgató 
  Tamás Károly igazgató 
Határidő:  2011. március 1. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola 
és Kollégium és a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 
alapító okiratának - szakértői vélemény szerinti - módosításának előterjesztésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. június 15.  
 
 
-----19. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 

2010. évi szakmai tevékenységéről 
Előterjesztő: Gulyás László tű. alezredese tűzoltóparancsnok----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Gulyás László tű. alezredes tűzoltóparancsnokot. 
Megköszönte az elmúlt évben végzett munkáját.  
 
Gulyás László tű. alezredes tűzoltóparancsnok röviden összefoglalta a beszámolóját.  
Megkérte a képviselő-testületet, hogy amennyiben módjuk és lehetőségük van rá, támogassák 
a benyújtott pályázatukat. 
 

-----Kérdések----- 
 

Dér Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy az újoncok esetében mennyi jelentkező felel meg 
a követelményeknek?  
 
Gulyás László tű. alezredes tűzoltóparancsnok elmondta, hogy a legutolsó 7 meghirdetett 
álláshelyre 100 fölötti jelentkező volt. Ez a 100 fő több szűrésen esett át, fizikai és  
intelligenciai teszten, akkor így 40 főre apadt a létszám, a személyes elbeszélgetés után pedig 
12 főt találtak alkalmasnak. Majd az orvosi vizsgálat után 7-re csökkent az alkalmas létszám. 
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nemsokára eldől, hogy továbbra is  
önkormányzati vagy állami finanszírozás alatt működik tovább a tűzoltóság. A kaposvári 
tűzoltókra minden esetben lehet számítani, megköszönte parancsnok úr és kollégái munkáit.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1629   Száma: 11.02.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
29/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága 2010. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----20. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012-2016. közötti kaposvári 
megrendezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte az előterjesztéshez meghívott vendégeket, dr. Kenéz 
Ádámot, Hangai Istvánt. Elmondta, hogy az érintett bizottságok megtárgyalták és támogatták 
az előterjesztést.  
 

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

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

#: 1630   Száma: 11.02.24/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
30/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár MJV Közgyűlése megtárgyalta a Youth Football Fesztivál 2012-2016. közötti 
kaposvári megrendezéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a mellékelt szerződést 
megköti a Yogo Bonito Európa Kft-vel, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
     Határidő:  2011. március 16.  
 
 
 

-----21. Előterjesztés a Bölcsödei Központ alapító okiratának módosításáról 
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.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1631   Száma: 11.02.24/19/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
31/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy: 

 
1. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

2. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül. 
 

3. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul és számozása 8. pontra változik: 

 „8. Az intézmény  gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.” 
 

4. Az alapító okirat 10. pontjának számozása 9-re, 11. pontjának számozása 10-re, 12. pontjának 
számozása 11-re, 13. pontjának számozása 12-re, 14. pontjának számozása 13-ra, 15. 
pontjának számozása 14-re, 16. pontjának számozása 15-re változik. 

 
5. Az alapító okirat 17. pontjában a Bölcsődei Központ intézmény egységei szövegrész az 

alábbiak szerint módosul és számozása 16-ra változik: 
 

• „ Búzavirág utcai Bölcsőde 50 férőhelyes   (ebből12 férőhely átmenetileg zárolva) 
• Petőfi utcai Bölcsőde  128 férőhelyes (ebből 24 férőhely átmenetileg zárolva) 
• Somssich P. utcai Bölcsőde 38 férőhelyes 
• Szigetvár utcai Bölcsőde  36 férőhelyes 
• Nemzetőr sori Bölcsőde   62 férőhelyes 
•    “Gyöngyfa” Napközi Otthon 32  férőhelyes” 

 
6. Az alapító okirat 18. pontjának számozása 17-re, 19. pontjának számozása 18-ra, 20. 

pontjának számozása 19-re változik. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
     Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
Határidő:   2011. március 1. 
 
 

-----22. Előterjesztés a gyepmesteri telep létesítéséről 
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 
 

#: 1632   Száma: 11.02.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
32/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a II. számú 
szennyvíztelep ÉK-i részén 25 állat befogadására alkalmas gyepmesteri telepet épít, és 
az ehhez szükséges pénzeszközöket 17.000 e Ft összeghatárig a tervezésre, az építésre, 
a befogó és szállító eszközök beszerzésére a 2011. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

 
            Felelős:                       Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:           Molnár György gazdasági igaz gató 
                                                Bajzik Imre műszaki igazgató 
            Határidő:                    2011. június 30. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a gyepmesteri telep 

2011.  július 1-től történő üzemeltetésére 1.500 e Ft-ot biztosít és a feladat ellátásával 
a Városgondnokságot bízza meg az állati hulladékártalmatlanítóhoz biztosított létszám 
feladatellátáshoz történő bevonásával. 

              
            Felelős:                         Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:            Molnár György gazdasági igaz gató  
                                                 Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
            Határidő:                      2011. június 30. 
 

3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 4. pontja a következőképpen 
módosul, illetve az alábbiakkal egészül ki: 
 2011. március 31-ig ellátandó szakfeladat a 9932911 Szabadidős park-, fürdő- 

 és strandszolgáltatás 
 
 „2011. július 1-jétől  
 750000 Állategészségügyi ellátás” 

   
Az alapító okirat 5. pontjából törlésre kerül „a kisegítő tevékenység”, a 11. pontból 
törlésre kerül a költségvetési szerv típus szerinti besorolása, és helyére a gazdálkodás i 
jogkör kerül az alábbiak szerint: 

 „11. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
 2011. március 31.-ig ellátja a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő pénzügyi-gazdasági 
 feladatait.” 
 
Felelős:   Szita Károly 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:  2011. március 1. 
 
 
 

-----23. Előterjesztő a Cukorgyártól történő megnövekedett mennyiségű szennyvíz 
átvételéről 

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.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1633   Száma: 11.02.24/21/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Cukorgyártól történő 
megnövekedett mennyiségű szennyvíz átvételéről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
a Magyar Cukor Zrt és a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft között kötendő 
megállapodáshoz az alábbi keretfeltételekkel hozzájárul: 
 

a) a megállapodás 5 éven belül rendes felmondással nem szűntethető meg egyik fél 
részéről sem; 
 

b) 310 ezer m3 ipari szennyvíz és 180 ezer m3 előkezelt szennyvíz mennyiségének -10 és  
+20 %-os eltéréssel történő átadására a Magyar Cukor Zrt, átvételére pedig a KAVÍZ 
Kft kötelezettséget vállal; 
 
 

c) 270 Ft/euro árfolyamon euróban rögzítésre kerül a 2011. január 1-től hatályos közületi 
csatornadíj (1,34 EUR/m3 + ÁFA) és az előkezelt szennyvíz átvételi díja (0,42 
EUR/m3 + ÁFA); 

d) amennyiben az € forintárfolyama „kilép” a 260-280 Ft/€-os sávból, illetve az ipari 
termelő árindex éves mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy az euróban meghatározott 
díjak módosítására a felek kötelezettséget vállalnak. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. március 31.  
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-----24. Előterjesztés a Kaposvár, Nyár u. 23. sz. alatti telephelyen lévő 7192/7 hrsz-ú 
közterületi ingatlan egy részének értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1634   Száma: 11.02.24/22/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
34/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Nyár u. 23. sz. 
alatti telephelyen található 7192/7 hrsz-ú közterületi ingatlanból, telekalakítást követően kb. 
150 m2 nagyságú területet pályázat útján értékesít 3.100.- Ft/m2 +ÁFA vételáron. A 
telekalakítás, az adásvételi szerződés elkészíttetése, valamint az értékbecslés díja a vevő  
kötelezettsége és költsége.  

A Közgyűlés a 7192/7 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítással érintett területet a törzsvagyonából 
kiveszi. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                           2011. március 31.(pályázat megjelenése) 
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-----25. Előterjesztés a Kaposvár, Iparos utcából nyíló 5754/51 hrsz-ú saját használatú út 
ingatlan egy részének értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1635   Száma: 11.02.24/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
35/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Iparos utcából 
nyíló 5754/51 hrsz-ú saját használatú út ingatlanból, a telekalakítást követően kb.1411 m2 
nagyságú területet 1.600.- Ft/m2 +ÁFA vételáron pályázat útján értékesít. A telekalakítási 
munkarészek, az adásvételi szerződés elkészítése, valamint az értékbecslés díja a vevő  
kötelezettsége és költsége.  

A Közgyűlés az 5754/51 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítással érintett és értékesített területet a 
törzsvagyonából kiveszi. 
A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                            2011. március 31. (pályázat megjelenése) 
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-----26. Előterjesztés a Kaposvár 3657/7, 3657/10 hrsz-ú árok és 3657/72 hrsz-ú út terület 
értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1636   Száma: 11.02.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
36/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázat útján, kizárólag 
együttesen értékesíti az alábbi ingatlanait: 
 

- 3657/7 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlanát 800 Ft/m2 összesen 1 037 600 Ft  
- 3657/10 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlanát 800 Ft/m2 összesen 644 800 Ft  
- 3657/72 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanát 1 000 Ft/m2 összesen 3 388 000 Ft+ ÁFA  

vételáron mint induló licitáron. 
A telekalakítás és értékbecslés költségeit vevőnek kell finanszíroznia.  
A Közgyűlés kiveszi a törzsvagyonból a 3657/7; 3657/10 és 3657/72 hrsz-ú ingatlanait. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:            2011. március 18. (pályázat kiírása) 
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-----27. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ingatlanlánc 
Kft. között a Maros utca mellett lévő ingatlan adás-vétele tárgyában létrejött szerződés 

módosításáról 
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 
 

#: 1637   Száma: 11.02.24/25/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
37/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár MJV 
Önkormányzata és az Ingatlanlánc Kft. között 2007. november 30-án létrejött és 2008. 
október 30-án módosított szerződésben a vételár részét képező út- és közműépítés 
megvalósulásának határidejét 2011. december 31-re módosítja. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                                 2011. március 30. (adásvételi szerződés módosítása) 
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-----28. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által „A közösségi 
közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása” 

című projekthez benyújtott pályázatokról 
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 

 
#: 1638   Száma: 11.02.24/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:12  
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 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
38/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi „A Közösségi közlekedés  
színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása” című, uniós  
támogatással megvalósuló projekt tartalmának módosítását az alábbiak szerint: 
 

1. A pályázat megvalósításának helyszíne:  Kaposvár 
2. A projekt megnevezése: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó 

infrastrukturális beruházások támogatása 
3. Pályázati konstrukció száma: DDOP-5.1.2/B.-09-2010-0005 
4. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

570.824.800,- Ft 
 - melyből Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára jut:  98.164.400,-Ft 
 - Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-re jut:         441.792.500,-Ft 
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 - Magyar Közút Nonprofit Zrt-re jut            30.867.900,-Ft 
 (100 %-os állami támogatás mellett) 

5. A saját erő számszerű összege és forrásai: 57.082.481,- Ft, forrása: bankhitel 
 - melyből Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára jut: 12.903.231,-Ft  
 - Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-re jut         44.179.250,-Ft 
 - Magyar Közút Nonprofit Zrt.               0,-Ft 

6. Az elnyert támogatás összege: 513.742.319,- Ft 
 - melyből Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára jut: 85.261.169,-Ft 
 - Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-re jut:       397.613.250,-Ft 
 - Magyar Közút Nonprofit Zrt.           30.867.900,-Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt.-re eső 44.179.250,-Ft saját erőt biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal 
 

-----29. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület kérelméről 
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 
 

#: 1639   Száma: 11.02.24/27/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
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39/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I. u. 14. sz. alatti irodaépület 
I. emeletén lévő 54.6 m2 alapterületű helyiséget pályázat nélkül 2010. december 15-től 5 éves 
időtartamra bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül bérbe adja a Kaposvári Kistérségi Polgárőr 
Egyesület (képviseli: Domán Tibor) részére. 
 Az Egyesület a bérleti díj ÁFA-ját és a bruttó közüzemi díjat köteles megfizetni. 
 
Az ÁFA összege minden év január 1. napjától változik a KSH által közzétett előző évre   
vonatkozó inflációval módosított bérleti díj függvényében. 
  
A helyiség karbantartásáról a bérlő köteles gondoskodni. 
 

Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                       2011. március 1.  (bérleti szerződés aláírása) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt együttműködési   
megállapodás-tervezetet jóváhagyja, annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                       2011. március 1.   

 
 
 

-----30. Előterjesztés a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatási 
pályázathoz nyújtandó önkormányzati biztosítékról 

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 
 

#: 1640   Száma: 11.02.24/28/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:13  
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 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Országos 
Közfoglalkoztatási Közalapítvány által kiírt „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatására” pályázathoz ingatlan jelzálogjog biztosítékként felajánlja a Kaposvár, Gilice u. 
31. sz. alatt 9021 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanát, a projekt 
végső lezárásáig, 2011. szeptember 30. napjáig.  

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                            azonnal 
 
 
 
 
-----31. Előterjesztés a MTESZ-szel kötött együttműködési megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1641   Száma: 11.02.24/29/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:14  
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 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
41/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a MTESZ Somogy Megyei 
Szervezetével kötendő, az előterjesztés 2. mellékletét képező együttműködési megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

Molnár György igazgató 
   Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. március 15. 
 
 
 

-----32. Előterjesztés a Kapos Televízió 2010. évi beszámolójának és 2011. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a vezeti tisztségviselők díjazásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1642   Száma: 11.02.24/30/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:14  
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 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
42/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Televízió 2010. évi 
beszámolójának és 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők 
díjazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi 
mérlegét 26.069 eFt egyező mérleg főösszeggel, 11.102 eFt mérleg szerinti veszteséggel, 
a beszámoló kiegészítő mellékletét a könyvvizsgáló hitelesítő záradékával és a 
közhasznúsági jelentést elfogadja. A Közgyűlés a társaság 2010. évi mérleg szerinti 
veszteségét az eredménytartalék terhére elszámolja.  
 

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

 

2. A Közgyűlés a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi 
üzleti tervét elfogadja, és egyben felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy folyamatosan 
kísérje figyelemmel a pénzügyi feltételek alakulását. Az eredményes gazdálkodás  
feltételeinek biztosítása érdekében szükség szerint hajtsa végre a csökkenő  pénzügyi 
lehetőségekhez igazodó költségtakarékossági intézkedéseket, valamint törekedjen a 
tervezett vállalkozási bevételek, pályázati pénzeszközök növelésére.  

 

   Felelős:             Szita Károly polgármester 
   Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Katona József ügyvezető igazgató 
   Határidő: azonnal 
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-----33. Előterjesztés magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1643   Száma: 11.02.24/31/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
43/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály Iparművészeti 
és Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Kereskedelmi és  
Vendéglátóipari Szakképző Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki,  
és a pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg: 

 
A.) Zichy Mihály Iparművészeti és Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 
 
Pályázati feltételek: 
 
Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, legalább 5 év feletti pedagógus  
munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, valamint pedagógus szakvizsga. Büntetlen előélet. 
Előny: Legalább 5 év feletti vezetői gyakorlat és intézményvezetői szakképzettség. 
Képzőművészeti ágakban szerzett oktatói vagy alkotói tapasztalat. 
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A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja:  2011. augusztus 16. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  2016. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
A Közalkalmazott által betöltendő munkakör: pedagógus munkakör 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. Iskolai 
végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcs i 
bizonyítványt. A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt  
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 9. 
  
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2011. február 28. 
 
B.) Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
 
Pályázati feltételek: 
 
Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, legalább 5 év feletti pedagógus  
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, valamint pedagógus szakvizsga. Büntetlen előélet. 
Előny: Legalább 5 év feletti vezetői gyakorlat és intézményvezetői szakképzettség. 
Vendéglátó és/ vagy kereskedelmi egységek üzemeltetésével kapcsolatos szakmai tapasztalat. 
 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja:  2011. augusztus 16. 
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:   2016. augusztus 15. 
Bér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetői pótlék 
A Közalkalmazott által betöltendő munkakör: pedagógus munkakör 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 9. 
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Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2011. február 28. 
 
   
2.)  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Tóth Imre, a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 
2012. április 15. napjával felmentéssel megszünteti. 2011. augusztus 16. napjától a felmentési 
idő teljes tartamára, nyolc hónapra a munkavégzés alól mentesíti.  
A Közgyűlés 2012. április 15-én, a felmentési idő utolsó napján a 40 éves közalkalmazotti 
jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat Igazgató úr részére kifizeti.  
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2011. július 31. 
 
 
 

-----34. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1644   Száma: 11.02.24/32/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 



2011.03.22. 15:54:01        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\jegyzőkönyv 2011-02-24.doc        Horváth Judit        93. oldal, összesen: 101 
 

44/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2007. (IX.27.) önkormányzati 
határozat végrehajtásának tárgyalása során úgy határozott, hogy a BITT KFT. 
„Egyetemi Tudományos és Műszaki Park” tárgyában kötött szerződésben biztosított 
visszavásárlási jogát a 3657/101 hrsz-ú ingatlan esetében nem érvényesíti. 
 

Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                      Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:     azonnal                    

 
2.) A Közgyűlés a 134/2010. (VI. 10.) önkormányzati határozat 2.) és 3.) pontjának 

határidejét 2011. június 30-ra módosítja. 
 

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

Molnár György igazgató 
   Szabó János intézményvezető  
Határidő:  2011. június 30. 

 
3.) A Közgyűlés a 161/2010. (VIII. 18.) önkormányzati határozat 2.) pontjának határidejét  

2011. december 31-re módosítja. 
 

Felelős:                  Szita Károly  polgármester 
Közreműködik:      Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                2011. december 31. 
 

4.) A Közgyűlés a 205/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozat határidejét 2011. március  
31-re módosítja. 
 

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

 

5.) A Közgyűlés a 215/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozat 2.) pontjának határidejét  
2011. július 31-re módosítja. 
 

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

 

6.) A Közgyűlés a 224/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozat 3.) és 6.) pontjának 
határidejét 2011. december 31-re módosítja. 

 
Felelős:                  Szita Károly  polgármester 
Közreműködik:      Sallay Attiláné igazgató 
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Határidő:                2011. december 31. 
 

7.) A Közgyűlés a 226/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozat határidejét 2011. 
december 31-re módosítja. 
 

Felelős:                  Szita Károly  polgármester 
Közreműködik:      Sallay Attilláné igazgató 
Határidő:                2011. december 31. 
 

8.) A Közgyűlés a 248/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat 1.) pontjának határidejét  
2011. március 31-re módosítja. 
 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
                                    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                     2011. március 31. 
 

9.) A Közgyűlés a 255/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat végrehajtásának 
tárgyalása során úgy határozott, hogy III/3 pontját törli, a III/4 pontját a következők 
szerint módosítja: 

 
III/ 4.   
 
150 fő csapatvezető, VIP vendég részére fogadás kerül lebonyolításra. Ennek költségeire 
30.000 Ft, a KMJV Polgármesteri Hivatalon keresztül kerül biztosításra.  

 
Felelős:      dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   Stickel Péter oktatási, kulturális és sport igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   azonnal 
 

 

10.) A Közgyűlés a 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4/III/D. pontját a 
következők szerint módosítja: 

 

D/ Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 
 
Elnök: dr. Farkas Edit 
Tagok: Vajda Imréné 
            Szászné Hajdú Katalin 
            Torma János 

  Buzás László mb. rendőrkapitány 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 



2011.03.22. 15:54:01        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\jegyzőkönyv 2011-02-24.doc        Horváth Judit        95. oldal, összesen: 101 
 

11.) A Közgyűlés a 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4/III/I. pontját a 
következők szerint módosítja: 

 
I/ Tudományos Életért Közalapítvány 

 
Kuratórium: 
Elnök:  dr. Csapó János 
Tagok:  dr. Csató László 

Ander Balázs 
Stickel Péter 
dr. Riez Ferenc 

 
Felügyelő bizottság: 

Vajda Imréné 
Sárdi Árpád 
Kiss Szabolcs 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2011. március 31. 

 
12.) A Közgyűlés a 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4/IV/B. pontját a 

következők szerint módosítja: 
 

B/ Érdekegyeztető Fórum 
 

Oláh Lajosné 
Tóth István 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

13.) A Közgyűlés a 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4/IV/O. pontját a 
következők szerint módosítja: 

 
O/ Dél-Dunántúli Regionális Térségi Tervezői Hálózat 
  Szirják Imréné 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 

14.) A Közgyűlés a 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat 4.) pontját az 
alábbiakban kiegészíti:  
 
„V. Iskolaszékek 

 
 Munkácsy Mihály Gimnázium és SZKI 
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 Dér Tamás” 
 

Felelős:                  Szita Károly  polgármester 
Közreműködik:      dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:                azonnal 

 
 
 
 

-----35. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

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

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1645   Száma: 11.02.24/33/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 1   5.88 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2010. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
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-----36. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1646   Száma: 11.02.24/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2010. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----37. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy polgármesteri keretéből 30 ezer forintot a 
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére, 80 ezer forintot a Kosztyu Ádám 
emlékére a leukémiás, daganatos és fogyatékos gyermekekért részére, és az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság a keretéből 70 ezer forintot adnak alapítványi 
támogatásként.  
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-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok  megkérdezte, mikortól működőképes a képviselői keret?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a holnap reggeltől él a keret.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1647   Száma: 11.02.24/35/0/A/KT 
Ideje: 2011 február 24 14:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
47/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretből 

- A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére   30.000 Ft 
- A „Kosztyu Ádám emlékére a leukémiás, daganatos és  

         Zemplén fogyatékos gyermekeiért” részére     80.000 Ft 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága Oktatási és Kulturális Támogatási Keret 2010. évi keretéből 

- Műhelyek és Mesterségek Alapítvány részére        70.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2011. május 31. 
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-----Képviselői kérdés----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy az újonnan 
alakult Kaposvári Közszolgáltató Holding számára irodát kell bérelni? Miért nem lehetett 
elhelyezni valamelyik üresen álló, önkormányzati épületben?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésre adott válaszában elmondta, hogy nem találtak üresen 
álló önkormányzati épületben irodát, amely egy európai színvonalú közös ügyféltér 
kialakítására és a parkolóhelyek biztosítására is alkalmas. Az ügyféltérben a holdinghoz  
csatolt szervezetek ügyintézői helyezkednek el a gyorsabb ügyintézés miatt.  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megköszönte a kérdésre adott választ.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok „rendelet szabályozza, hogy tilos a belvárosban koldulni.  
Emlékszünk rá, hogy nehéz szívvel hoztuk meg azt a döntést, mivel sok elesett ember él a 
környeztünkben. Az a tapasztalat, hogy nem tudjuk, vagy nem akarjuk betartatni ezt a 
rendeletet. Sokan, akik korábban kéregettek eltűntek, néhányan azonban úgy tűnik 
kiváltságosok ezek közül, vagy egyszerűen nem érdekli őket a szabály. Példát is mondanék rá. 
Van két felnőtt nő (anya és lánya) a Fő utcai Zsolnay kút környékén, egy férfi a Csokonai 
közben üldögél, illetve egy rokkant kocsival közlekedő nő váltakozó helyszíneken, akik 
jellegzetes figurái a belvárosnak. Pár éve még újságcikk is megjelent az egyik hölgyről, hogy 
ha van pénze hajfestésre, akkor miért koldul? Akik arra járnak, mindenki ismeri őket.  
Miután azon a környéken lakom, naponta többször is megfordulok ezen az útszakaszon. Ezek 
az idézőjelbe tett koldusok még arra sem figyelnek, ha már egyszer kaptak valakitől valamit,  
akkor azon a napon ne kérjenek tőle többször. A fiatalabb festett hajú még követi is a 
gyalogosokat és erőszakosan követelőzik.  
A mi családunkról igazán nem mondható el, hogy nem segítjük a szegényeket, a 
hajléktalanokat. Gyakran még ebédet is adunk a hozzánk becsengetőknek. De a Fő utcai 
koldusok viselkedése sokak számára rendkívül kellemetlen. A környék lakói nehezményezik 
a jelenlétüket, és visszatérően felteszik a kérdést. Miért lehet továbbra is néhányaknak a 
Zsolnay kútnál és a Csokonai közben koldulni? Nem hiszem, hogy a közterület-felügyelők ne 
tudnának erről, és ne ismernék őket.” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „munkatársaim a koldulással kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően teszik a dolgukat. 2010. évben 110 intézkedés történt ilyen 
típusú szabálysértések miatt. A tanácsnok asszony jelzését köszönettel vette, és az adott 
helyszínen fokozott ellenőrzést rendeltem el.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok elfogadta a választ.  
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-----Különálló interpelláció: 2----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok”második interpellációm a város tisztaságával kapcsolatos. 
Sajnálhatjuk, hogy nincs több pénz a közmunkásokra. Nekik is jól jött, hogy dolgozhattak és 
nekünk, városlakóknak is, hogy besegítettek. Igen jó ötletnek tartottam, hogy egy-egy utcába 
mindig ugyanazt az embert küldték reggel 6 órakor. Én nem, az öt-hat fős csoportos 
söprögetőkről most szeretnék beszélni.  
Az Ezredév utcában például Károly járt, aki nagyon pontosan érkezett biciklijével, reggel 6 
órakor és megkezdte a munkát. Tisztelettudó volt, lassan már kezdte megismerni a lakókat is.  
Lelkiismeretes, szorgalmas volt a munkavégzésben. Tudjuk, hogy a város büszke gesztenye 
és platánsoraira. Ahol azonban ilyen fák vannak, ott naponta lehet, sőt kell is söpörni, inkább 
kétszer mint egyszer.  
No, ennek úgy tűnik vége, mert sem Károly sem mást nem láttunk hetek óta. Az utca lakói 
eltérő szorgalommal pótolják a kiesett közmunkást. Nem így a Kossuth Lajos utcában, 
amelynek alsó szakasza a Fő utca és a Bajcsy utca között még néhány nappal ezelőtt is 
szörnyen nézett ki. Az ősz óta rothadó falevelek, cigarettacsikkek tömege, eldobált  
papírszemét gyűlt össze hónapok óta a bokrok tövében. Senki nem takarította.  
Mellesleg aki kitalálta, hogy az utcai fák alá bokrokat kell ültetni, azzal szedetném ki a 
szemetet. Az utca következő szakasza a Bajcsy és a Damjanich utca között rendezett terület. 
De aztán jön a Berzsenyi park melletti rész. Ez aztán még egy héttel ezelőtt is gyalázatos volt. 
A parkoló kocsisor alatt az összetaposott, sárral kevert rothadó levélszemét több hónap óta 
halmozódott az úttest szélén még a Munkácsy Gimnázium előtt is. De nem volt jobb a helyzet 
a füves területen sem, mert oda még november közepén összegyűjtötték, aztán ott is hagyták a 
leveleket.  
Köszönöm, hogy interpellációm írásban történő beadása óta intenzív várostakarításba 
kezdtek. Miért kellett megvárni ezt az interpellációt? Miért kellett megvárni a 
közmeghallgatáson Csöpi néni e problémát felvető hozzászólását.  
Van egy javaslatom is. Fogadjon örökbe minden iskola, minden osztálya egy-egy utcát vagy 
utcaszakaszt a városban. Ha jól tudom, az oktatási államtitkár asszony is a munkára nevelést  
preferálj. Legyünk ebben is az elsők! Hirdessük meg, szervezzük meg ezt a várost szépítő, 
rendben tartó összefogást.  
A Kaposvári Somogyért Egyesület tagjai is tevékenyen részt vállalnának ebben a munkában.” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „elöljáróban két mondatot szeretnék mondani. Egyrészt 
köszönöm tanácsnok asszonynak az interpellációjában és azt megelőzően korábban 
közvetlenül felénk tett jelzéseit is. Sajnos el kell mondanom, hogy minden esetben igaza volt 
és intézkedni kellett ennek kapcsán. A másik megjegyzésem pedig a javaslatokkal kapcsolatos 
köszönet szava, mint ahogy az interpellációra adott válaszból is kiderül, hogy ez ügyben lépni 
fogunk.  
A közhasznú foglalkoztatást a Kormány által kiírt pályázati lehetőségek szerint hajtjuk végre. 
A Kaposváron bevált utcafelelős rendszert vissza szeretnék állítani a közeljövőben, 
természetesen a most indul el a rendszer, hogy a létszámfeltöltés majd ezt engedi. A 
lakkosság számára is kötelesség a saját ingatlanuk előtti közterület rendbetétele. A megadott 
területeken, Kossuth Lajos utca, Fő utca, Bajcsy Zsilinszky utca közötti szakasza valóban 
nem volt megfelelően tisztítva, 22-én ez megtörtént. A Bajcsy Zsilinszky, Damjanich utca 
közötti szakasza az interpelláció idején már tisztítva volt, de ott is az előző napokban történt 
meg a tisztítása. Berzsenyi park melletti szakaszon ugyanez igaz, megjegyzem, hogy itt olyan 
növények vannak - főkertészünk írta -, ahol egész télen a termésmaradványok és a levél 
hullik, viszont nem mentesíti őket, hogy egész télen ne szedjék össze a parkban a lehullott 
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termésmaradványokat és faleveleket, folyamatosan kell takarítani. Berzsenyi park melletti 
füves sávon jelenleg viszont nincs levél.  
Az iskolák utca örökbefogadásának javaslatával egyetértünk, az igazgatókkal egyeztetni 
fogjuk ennek megvalósíthatóságát.  
A közmeghallgatáson is felvetett javaslat szerint tavasszal szervezni fogjuk a város takarítási 
akciót, melyben remélhetőleg sokan vesznek részt.” 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok elfogadta a választ, de úgy gondolta, hogy mindennek 
megvan a maga ideje és a farsangra érkezett vendégek jó érzéssel távoztak volna. 
 
 
Szita Károly polgármester elköszönt dr. Tóth Györgyné Évától, aki közel 30 éves 
közszolgálati munkaviszonyát a Városházán végezte. Volt testületi referens, és  
részönkormányzati titkár, koordinálta a kisebbségeket és közreműködött a választások 
lebonyolításában. Számos kitüntetést és elismerést kapott Éva az elmúlt esztendőkben. 
Megköszönte az itt végzett munkáját és jó pihenést kívánt neki. 
Továbbá elköszönt ifj. Horváth János városi főépítésztől, aki a Kormányhivatalban vállalt  
munkát. Az elkövetkezendő időszakban Kaposvár és a megye építészetének fő arculatával 
foglalkozik majd. Megköszönte az intermodális csomópont előkészítésében és tervezésében 
végzett munkáját.  
Bemutatta Répás Orsolya sajtó szóvivőt és L. Balogh Krisztina főépítészt a képviselő-
testületnek.  
 
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 
 
 
 
 
 


