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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2011. április 28. 
 
 

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 - 
15 dr. Giber Vilmos 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, a Kapos 
Televízió nézőit és az érdeklődőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 18 
tagja közül 18 jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
• külső bizottsági tag megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést, 

• a Toldi Lakótelepi Általános Iskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést, 

• az Uszoda és Gyógyfürdő területén lévő étterem bérbeadásával kapcsolatos szóbeli 
előterjesztést,  

• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 

• szemétszállítási díj számlázási rendjéről szóló képviselői előterjesztést. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1677   Száma: 11.04.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
72/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 

- külső bizottsági tag megválasztásáról szóló szóbeli előterjesztést, 
- a Toldi Lakótelepi Általános Iskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának 

felmentéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést, 
- az Uszoda területén lévő étterem bérbeadásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést, 
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- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 
- és a szemétszállítási díj számlázási rendjérő l szóló képviselői előterjesztést. 

 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés bizottsági tagságról  
Előterjesztés a bizottságok külső szakértő tagjainak a megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium működésének 
átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés az önkormányzati intézmények gazdasági integrációjának kiterjesztéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális  
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet, valamint a Kaposvár-
Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés hitelfelvétel könyvvizsgáló véleményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

7. Előterjesztés a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, előrehozott 
öregségi nyugdíjba vonulása miatt 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek 2011. évi módosítási igényeiről 
és változtatási tilalom elrendeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

10. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

11. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtó támogatási 
formákról című 51/2007.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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12. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször 
módosított 54/2001.(XII.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

13. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház jegy- és bérletárainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

14. Előterjesztés a kaposvári „EMI” táborhoz kapcsolódó önkormányzati vállalásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés a Bölcsödei Központ nyári nyitvatartási rendjéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés Kaposvár és Környéke Pénzügyi és Végrehajtási Társulás társulási 
szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
18. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére 

kötendő rövid távú szerződésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

19. Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gy. u. 122. sz. alatti üres lakóingatlan vételi 
ajánlatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 14. sz. alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérletére érkezett ajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Kaposvár, Rákóczi tér 16. sz. alatt lévő 455/A/7 hrsz-ú 103,79 m2 
alapterületű raktár vételi ajánlatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 7/2011.(III.09.) BM 
rendelet alapján benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő helyiség elidegenítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2010. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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25. Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a „Kiemelet projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása érdekében” című  pályázati felhívásra pályázat 
benyújtásáról, illetve ahhoz kapcsolódóan az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízási szerződéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping Kft és  
a Szent Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

29. Előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-11) önkormányzati 
önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

31. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2011. I. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

32. Tájékoztató a 2011.évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés az Uszoda területén lévő étterem bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Képviselői előterjesztés a szemétszállítási díj számlázási rendjéről  
Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

36. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében (4 db) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

37. Előterjesztés szemétszállítási díj támogatás összegének megállapítása tárgyában 
benyújtott fellebbezésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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38. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés szemétszállítási díj támogatás összegének megállapítása tárgyában 
benyújtott fellebbezésről (4 db) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

 
-----1. Előterjesztés bizottsági tagságról 

Előterjesztés a bizottságok külső szakértő tagjainak a megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester dr. Giber Vilmos képviselővé választása folytán az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság külső szakértői helyére Horváth Miklóst javasolta, az 
Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóját.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1678   Száma: 11.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Horváth Miklós külső szakértő tagja választásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester gratulált Horváth Miklós úr megválasztásához. Megkérte Kiss 
Tamás képviselőt az esküszöveg előmondására.  
Lezajlott az eskütétel.  
Kérte a képviselő-testületet, hogy Mihalecz András tanácsnokot a Sportbizottságba, Gelencsér 
Ferencné képviselő asszonyt a Népjóléti Bizottságba válasszák meg.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 1679   Száma: 11.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Mihalecz András tanácsnok a Sportbizottságba való 
megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1680   Száma: 11.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Gelencsér Ferencné képviselő a Népjóléti Bizottságba való 
megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
73/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 202/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozatának 
d) - f) pontjait a következőképpen módosítja: 
 

„d) Népjóléti Bizottság: 
A bizottság tanácsnoka: Torma János 
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A bizottság képviselő tagjai: 
1. Felder Frigyes 
2. Gelencsér Ferencné 
3. dr. Heintz Tamás 
4. dr. Lamperth Mónika 
A bizottság külső szakértő tagjai: 
5. Varga Magdolna 
6. Kulcsárné Zóka Ibolya 
7. Komár Gergő 
8. Pusztai Péterné 

 
e) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság: 
A bizottság tanácsnoka: dr. Csató László 
A bizottság képviselő tagjai: 

1. Czimmermanné Németh Andrea 
2. Gelencsér Ferencné 
3. Dr. Giber Vilmos 
4. Kiss Tamás 
5. dr. Lamperth Mónika 
A bizottság külső szakértő tagjai: 
6. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna 
7. Vajda Imréné 
8. Karsai Józsefné 
9. Horváth Miklós 

 
f) Sportbizottság: 

A bizottság tanácsnoka: Dér Tamás 
A bizottság képviselő tagjai: 
1. Borhi Zsombor 
2. Csutor Ferenc 
3. dr. Gyenesei Istvánné 
4. Mihalecz András 
A bizottság külső szakértő tagjai: 
5. Pap Attila 
6. Tóth István 
7. Radák Károly 
8. Wilhelm Erik Imre” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a jelentés a lejárt határidejű  közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztésben dönteni fognak a Mártírok és Hősök Közalapítványnál 
dr. Ozsváth Ferenc lemondását követően, Varga Róbert megválasztásáról.  
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-----2. Előterjesztés a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium működésének 
átszervezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Ábrahámné Csákányi Ildikó és Mészárosné Segesdi 
Zsuzsanna igazgatóhelyetteseket, Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató asszonyt 
és Gyallai Katalin igaz gató asszonyt.  
  
dr. Lamperth Mónika képviselő ügyrendi javaslatában a Szervezeti és Működési Szabályzat 
értelmében a napirend első határozati javaslati pontjánál név szerinti szavazást kért.  
 
Szita Károly polgármester támogatta az ügyrendi javaslatot. Szóbeli kiegészítésében az 
előterjesztés sajtóvisszhangjáról beszélt. Az iskolában megtartott fórumon szembesült az 
átszervezéssel járó bizonytalanságokkal, indulatokkal, tévedésekkel. Hangsúlyozta, hogy az 
épület nem kerül bezárásra, az oktatást változatlan formában, helyben folytatódni fog, ezáltal 
a szülő és a gyermek érdeke sem sérül.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, hogy miért tart az előterjesztést készítő a 
kaposvári középiskolák, gimnáziumok eredményeinek összehasonlító elemzésétől? 
Véleménye szerint hasznos lenne nemcsak egymáshoz, hanem önmagukhoz való viszonyítás 
is. Garanciát kért arra, hogy a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnáziumban a 2011-2012-
es évet követően is biztosítva lesz az új gimnáziumi osztály indítása.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy miért nem lehetett megvárni a közoktatási 
törvény elfogadását, hogy aszerint alakítsák a kaposvári oktatás szerkezetét, mert ezzel az 
előterjesztéssel megelőzték a közoktatási törvényt. Miért nem lehet komplex módon kezelni a 
kaposvári oktatási szerkezet átalakítását? Az egész rendszer átgondolásával egy előterjesztést 
kellene benyújtani, ahelyett, hogy egy iskolát ragadnak ki. Mi a garancia arra, hogy a Toldi 
Miklós Általános Iskola és Gimnázium nem jut a Bartók Béla Tagiskola és a Német István 
iskola sorsára?  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy mi változott 2010. április 28-a óta, 
amikor a Közgyűlés elfogadta a közoktatási koncepcióját? A koncepció tartalmazza, hogy a 
Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 2014-2015-ös tanévében 2 gimnáziumi osztályt 
indít. Miért kell most ezt az előterjesztést megtárgyalni a Közgyűlésnek, hiszen a demográfiai 
adatok és a város anyagi lehetőségei is adottak voltak egy éve is. Nem látott arra garanciát,  
hogy a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium után a Munkácsy Mihály és a Táncsics 
Mihály Gimnáziumok nem fognak ugyanerre a sorsra jutni.  
 
Felder Frigyes képviselő konkrétan tudni akarta, hogy a Toldi Miklós Általános Iskola és 
Gimnáziumban 5 év múlva hány osztály fog indulni. Miért nem szerepelt ez az átszervezés a 
kaposváriak programjában, illetve kaptak-e felhatalmazást a kaposváriaktól a Toldi Miklós 
Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére?  
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dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogyan alakulhatott ki egy önkormányzati 
fenntartású iskolában, az átszervezés kapcsán egy ilyen hisztérikus hangulat, amely az elmúlt 
heteket jellemezte? Hasonló átszervezésen a kaposvári iskolák nagy része már átment, volt-e 
már hasonló jellegű ügy az átszervezések kapcsán? Hogy látja a polgármester úr, van-e ennek 
az ügynek személyi felelőse?  
 
Szita Károly polgármester egyetértett dr. Gyenesei Istvánné tanácsnokkal, és javasolta, 
hogy Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság szánjon időt a kaposvári közoktatás 
színvonalának, eredményeinek összehasonlítására és az iskolaigaz gatókkal tárgyalja meg és  
elemezze az eredményeket. Tanácsolta, hogy dr. Csató László tanácsnok foglalkozzon egy 
előterjesztés keretében a mérési eredményekkel. Elmondta, hogy a 2011-12-es tanév 
gimnáziumi osztályaiban megtörténtek a beiratkozások, és a Toldiban 2 gimnáziumi osztály 
indul, de a 2012-13-as tanévben 1 osztály fog indulni. Egy gimnáziumi osztállyal kevesebb 
indul a Munkácsy Mihály Gimnáziumban és a Táncsics Mihály Gimnáziumban a jövő  
tanévben, mivel ott 70 %-os felvételi szintet határoztak meg, hogy továbbra is magas szintű 
oktatást érjenek el.  Ezt a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnáziumban nem tették meg, 
mivel ezzel a korlátozással még egy osztálylétszám is nehezen jött volna össze.  
A közoktatási törvény nem az önkormányzati struktúrákról fog szólni, hanem a kötelező 
óraszámokról, minősítésekről és az államilag támogatott felsőoktatási osztályok számáról. A 
kaposvári közoktatási koncepció határozza meg az oktatási rendszer alakítását és a 
gazdaságpolitikát annak veti alá, hogy a középiskolában járó tanulók a tanulmányaik 
befejezését követően munkát találjanak Kaposváron. A szakképző iskoláknál és a 
közoktatásnál is együtt kezelték a szerkezetet. A Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 
rendkívül népszerű iskola és biztos abban, hogy van garancia a gimnáziumi osztály indítására, 
mivel sok tanuló oda akar járni. Garanciát adott arra, hogy az első osztályos tanuló abban az 
iskolában fogja a 8. osztályt is járni. Kérte Stickel Péter igaz gatót arra, hogy mondja el milyen 
feltételrendszer szerint határozták és határozzák meg az induló osztályok számát egy adott 
intézményben.  
Elmondta, hogy a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnáziumban 5 év múlva 8 osztály 
mindenképpen indulni fog, és hangsúlyozta, hogy a kaposvári program alapvető alapelve a 
versenyképes tudás biztosítása és hogy a gazdaságpolitika kulcsa a foglalkoztatás növelése. A 
városlakóktól kapott felelősséggel élni akar, nem pedig visszaélni.  
A Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium bezárásának hírére a szülői munkaközösség 
meghívásának eleget téve kihangsúlyozta, hogy még jövő évben is oda fog járni minden 
tanuló, de a negatív hangulatkeltés szerinte nem volt véletlen. Nemcsak a szakma, az élet  
motiválják a hangulatot, de ő a jelen és a jövő érdekében cselekszik. A felelős személyéről 
nem kívánt beszélni.  
 
Stickel Péter igazgató kiegészítésében elmondta, hogy a Toldi Általános Iskolában 2 osztály 
indul, a gimnáziumi képzésnél jelenleg is folyik a beiratkozás, és nem látott akadályt a 2 
osztály indulására. A jövőbeni osztályok száma pedig az iskolában folyó munka és a szülők 
bizalmától függ. Továbbra is  lehetőségeket biztosítanak a dráma, az ének és a kommunikáció 
szak 1-1 osztályának indítására, viszont ez az érdeklődéstől is függni fog.  
Pintér Attila tanácsnoknak elmondta, hogy az előterjesztés azért előzte meg a közoktatási 
törvényt, hogy ezáltal is irányt mutassanak a szabályozási rendszer kidolgozásakor. Mindig is  
komplex módon igyekezték a város oktatási helyzetét kezelni, ami az óvodától elkezdve a 
középfokig terjed. A középfoknál a szakképzés és a gimnáziumi osztályoknál minden esetben 
a korábban meghozott döntéseikkel, folyamatában kezelték az oktatás vonalán lévő  
területeket.  
Az osztályok indítását mindig a létszámok határozták meg. Emellett figyelemmel kísérték 
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„kerekasztal” beszélgetések kapcsán a munkaerő piac igényeit, ennek érdekében szakmai 
vizsgálatok után olyan intézkedéseket tettek, amelyek ezeknek az igényeknek megfeleltek. 
Nagy kihívás előtt áll a következő években a gimnáziumi képzés - nem csak a Toldi Miklós 
Általános Iskola és Gimnázium esetében -,  hiszen az beiskolázási tervben szerepelő indítási 
osztályok számait átértékelték, mivel igazgatói szinten jöttek a megkeresések a fenntartó felé, 
hiszen érződött a gyereklétszám csökkenés és az eredmények csökkenése is. Ennek érdekében 
3 intézménynél a 70 %-os „beiskolázási fék” beépítetését határozták meg, ami 3 osztály 
zárolását mutatta ki, és azt is előrevetítette, hogy további osztályok zárolására lesz szükség, 
mivel túlkínálat van az intézmények részéről. Garanciát nyújt a jövőre a Toldi Miklós  
Általános Iskola és Gimnázium és a Munkácsy Mihály Gimnázium vezetése, a pedagógusok 
és a gyerekek az elkövetkezendő évekre.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok kérte a hozzászólásának két perccel történő meghosszabbítását.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1681   Száma: 11.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok részére hozzászólásának 2 perccel történő 
hosszabbításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 64.71 61.10 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 5 29.41 27.78 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 
szülői levelébő l 3 kérdést emelt ki, amire nem kaptak választ: mielőtt a város életében sokakat  
érintő és sokak életét befolyásoló döntést hoz a városvezetés, nem érzi-e szükségességét az  
érintettekkel való konstruktív együttműködésre? Nem érzik-e megalázónak azt a módszert, 
ahogy a város vezetése megpróbálta eltitkolni a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 
bezárásának tervét az érintettek elől és azt, hogy a polgármester saját ígéretét szegi meg 
nyilvánosan. Hiszen a polgármester úr azt ígérte, ameddig polgármester lesz, addig a Toldi 
Miklós Általános Iskola és Gimnázium marad, nyilván ő sem az épület falaira és a tégláira 
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gondolt. Döntésük meghozatalakor melyik az erősebb érv: a párthűség, a frakció fegyelem és  
a saját egzisztencia, vagy az ész érvek, a lelkiismeret, a tisztesség és a polgárok valós  
képviselete? Ez a három kérdés tükrözte a probléma lényegét, mert az előterjesztés 
meglepetésszerűen ért mindenkit, mivel az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság egy 
héttel ezelőtti ülésén még nem volt előterjesztés. Az előterjesztés elkészültének módja 
méltatlan a kaposvári oktatásügyhöz, a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 
diákjaihoz. Az előterjesztés miatt kialakult „hisztéria” pedig szerinte egy jól működő 
közösséget mutat, aki élt a jogával, hogy a döntéshozókat meggyőzze a döntést megelőzően a 
saját igazáról. A döntés megszületése után is fontos, hogy a közösséget felkészítsék a 
változásra, és remélte, hogy nem jut a Bartók Béla Tagiskola és a Németh István Iskola 
sorsára. Nem szabad sugallni azt sem, hogy a Toldi Miklós Általános Iskola és  Gimnáziumba 
nem érdemes íratni a gyerekeket, mert úgyis beintegrálódik a Munkácsy Mihály 
Gimnáziumba, éppen ezért fontos a képviselő-testület és a Városháza közös kommunikációja. 
A közoktatási és a felsőoktatási törvény csak egy érv volt, hogy ahhoz kell igazítani a 
kaposvári oktatás ügyét. Azt gondolta, hogy akkor lenne tisztességes a helyzet, ha mindenki 
látná a városvezetés, a polgármester szándékát a kaposvári oktatásügy egészére nézve, ezért 
olyan előterjesztést kellett volna tárgyalni, ami az egész kaposvári oktatásügyet együtt kezeli.  
 
dr. Csató László tanácsnok szerint az oktatás legfőbb célja, hogy a diákokat tisztességre, 
becsületre, jó modorra neveljék, tanítsák meg írásra, olvasásra, számolásra, később pedig a 
tudományok és a művészetek művelésére. Toldi Miklós Általános Iskola és  Gimnáziumban 
véleménye szerint ez az elmúlt hetekben a visszájára fordult. A türelem, az okos belátás, a 
példaadás helyett hisztériakeltés zajlott. Egy önkormányzati fenntartású iskolában, ami a 
közösség pénzéből működik, ahol a vezetés dolga a folyamatos egyeztetés a fenntartókkal. 
Ehelyett a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium vezetése az értelmes kompromisszum 
helyett az érzelmeknek nyitott utat és az iskola átszervezésének szakmai ügyébe még a 
politikát is bevonták, viszont az önkormányzati iskola vezetése az iskola ügyeiről csak a 
fenntartó önkormányzattal tárgyalhat. Ha már az iskola szülői szervezete szülő, tanár, diák 
fórumot szervezett, oda párt politikusokat nem lett volna szabad meghívni, vagyis az egyes 
iskolák ügyeibe nem avatkozhat be közvetlenül a pártpolitika.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy nem szavazza meg az előterjesztést, mivel az igen 
gomb megnyomásával a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai és szakmai 
munkáját egy tollvonással áthúzná. Nem értette, hogy ha egy rendszernek vannak jól működő  
elemei, miért veszik azt ki? Miért ott avatkoznak bele, ahol szakmailag nem indokolt? Ha 
csökkenteni kell a helyek számát, akkor miért nem ott teszik, ahol elfogynak a gyerekek? A 
Fidesz a tavaly áprilisi Közgyűlési előterjesztést azzal akarja alátámasztani, hogy egy év alatt 
derült ki a demográfiai változás, ami átszervezésre ad okot, viszont ez az önkormányzati 
választás előtt nem is létezett. A Fidesz az elmúlt 4 évben ellenezte az MSZP iskolabezárási 
javaslatait, viszont ha akkor ellenezték, akkor most is ellenezniük kellene. 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szükségesnek vélte, hogy az iskolák közötti összehasonlító 
adatokat megismerje a képviselő-testület. A gyermeklétszám fogyása és a pénzügyi 
nehézségek már a korábbi években is ismertek voltak. A Fideszesek a Németh István, és a 
Bartók iskolák bezárását szégyenlősen integrációnak nevezték, viszont abban az időben a 
Németh István iskolában nem engedték az 1. és az 5. osztály indítását, ami a gyereklétszám 
elfogyását jelentette. Nem támogatta a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 
bezárását, és kérte a képviselő-testületet, hogy hozzá hasonlóan ők is értsék meg a diákokat, a 
tanárokat. Az elmúlt hetekben egymásnak teljesen ellentmondó hírek láttak napvilágot, ami 
nem segített a korrekt döntéshozásban, így bizalmatlanság alakult ki. Ez megelőzhető lett 
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volna körültekintő tájékoztatással. Példát mutatva a Toldi Miklós Általános Iskola és 
Gimnázium értékeinek megfelelő tiltakozást szervezett. További két perc hozzászólási időt 
kért a képviselőktől.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1682   Száma: 11.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok részére hozzászólásának 2 perccel 
történő hosszabbításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium képzései 
közül kiemelte a dráma és a kommunikációs szakot, ami a gimnáziumokban egyedülálló. 
Nem általános jelenség a tanár-diák viszony és a gyermekközpontúság a kaposvári 
iskolákban, amitől a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium még egyedülállóbb. 
Elmondta, hogy az emberséges és hiteles döntéshez a képviselő-testület nem rendelkezik 
elegendő információval, ezért szerinte a helyzet türelmesebb kezelése megnyugtatóbb 
eredményre vezetne. Kihangsúlyozta, hogy a 2012-2013-as tanévet követő állapotra nem 
kapott választ.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottsági ülésen Gyallai Katalin igaz gatónő beszédében kihangsúlyozta, hogy az ő 
feladata a tantestülettel és a szülőkkel való együttműködés, a gondolataik közvetítése. Éppen 
ezért, ha a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium ezen az úton kezdte volna el az  
átszervezés előkészületeit, akkor nem alakult volna ki ilyen helyzet.  
 
Kiss Tamás képviselő tartott attól, hogy ennek az előterjesztésnek az elfogadása lesz a kezdő  
lépés a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium bezárásához, ezért kérte a képviselő-
testületet, hogy ne folytassák ezt a folyamatot. Kétségesnek vélte, hogy az első osztályt 
elkezdő diák a gimnáziumi tanulmányait ugyanott fejezni-e be.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kihangsúlyozta, hogy az előterjesztés nemcsak a Toldi Miklós 
Általános Iskola és Gimnáziumról szól, hanem az egész kaposvári oktatási rendszerről, annak 
hosszabb jövőjéről, annak ellenére, hogy most egy iskolával foglalkoznak. A tervezett 
intézkedések kihatnak a szakképző rendszerre, hiszen a jelenlegi felvételi rendszerben 4 
helyet jelölhetnek meg a továbbtanulók, így a gyengébb tanulóknak is lehetősége nyílik a 
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gimnáziumi jelentkezésre, ami által a szakiskolák hátrányba kerülnek. Ezért van szüksége a 
gimnáziumi létszám szűkítésére, hogy az elkövetkezendő években nagyobb szerepet 
szánjanak a szakiskoláknak. Kiemelte, hogy a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnázium 
nem zár be addig, amíg a szülők továbbra is gyerekeket iratnak be. Viszont arra nem tudnak 
garanciát vállalni, hogy a gyereklétszám elfogyása után működtetni fogják az iskolát. A 
dráma szakról elmondta, hogy még két évig a Toldi Miklós Általános Iskola és  
Gimnáziumban fog működni, és csak utána fog a Munkácsy Mihály Gimnáziumba 
áthelyeződni.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő hozzászólásának két perccel történő hosszabbítását kérte.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1683   Száma: 11.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Lamperth Mónika képviselő részére hozzászólásának 2 perccel 
történő hosszabbításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 41.18 38.88 
Nem 5 29.41 27.78 
Tartózkodik 5 29.41 27.78 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy adják meg az 5 perces  
hozzászólási idő lehetőségét képviselő asszony részére.  
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1684   Száma: 11.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület dr. Lamperth Mónika képviselő részére hozzászólásának 2 perccel 
történő hosszabbításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.21 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
74/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi Általános 
Iskola és Gimnázium működésének átszervezéséről szóló előterjesztés tárgyalása során Pintér 
Attila tanácsnok, dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok és dr. Lamperth Mónika képviselő számára 
további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kérte dr. Csató László tanácsnokot, hogy ne bélyegezze 
meg a szülőket, tanárokat, hiszen nem hisztériakeltésről volt szó, egyszerűen egy közösség 
demokratikus eszközökkel küzdött a fontosnak tartott cél érdekében. Kiemelte, hogy a 
fórumra minden képviselőt meghívtak, akik eldönthették, hogy részt kívánnak-e venni, vagy 
sem. Őt személy szerint megkeresték, hogy képviselje az érdekeiket. Véleménye szerint az 
iskola a város pénzügyi és gazdálkodási helyzete miatt van most ilyen helyzetben, hiszen a 
luxusberuházások iszonyatos adósságot raktak a város „vállára”. Szerinte most a Toldi Miklós 
Általános Iskola és Gimnáziumnál, utána a Táncsics Mihály Gimnáziumnál, a Munkácsy 
Mihály Gimnáziumnál, a többi iskolánál,  utána a buszközlekedésnél fog jelentkezni a 
megszorítás. A fórumon lévő szülők válaszokat vártak, amiket nem kaptak meg és ez nem 
volt tisztességes eljárás. Javasolta, hogy most ne határozzanak az előterjesztésről, kapjon egy 
hónapot az apparátus, hogy készítsen egy valódi koncepcióelemeket tartalmazó javaslatsort, 
amely tisztán mutatja a kaposvári iskolában dolgozó pedagógusok, a diákok és a szüleik 
számára a várható változásokat.  
 
Gelencsér Ferencné képviselő szerint az emberek az érzelmeikre és a sérelmeikre 
hivatkoznak, ami tévútra viheti az ember józan gondolkodását. Arra figyelmeztetett 
mindenkit, hogy próbáljon higgadtan, érzelemmentesen, logikusan dönteni és ha mindenki 
elolvasta volna az előterjesztést, akkor elkerülték volna ezt a félreértést.  
 
dr. Giber Vilmos képviselő nem látott anyagi megtakarítást, hiszen minden ugyanúgy fog 
tovább működni. Az elmúlt 4 évben a közoktatásból közel 400 milliárd forintot kivontak, ami 
a városnak 3-400 milliós plusz költséget jelentett. Inkább azon kellene elgondolkodni, hogy 
az elmúlt 4 évben miért valósult meg a közoktatás gazdasági kivéreztetése.  
 
Mihalecz András tanácsnok felhívta a diákok és a szülők figyelmét, hogy a Toldi Miklós  
Általános Iskola és Gimnázium bezárása nincs napirenden. Sugallni sem szabad, hogy a Toldi 
Miklós Általános Iskola és Gimnázium megsérül vagy megszűnik, mert ez a legnagyobb kár, 
amit tehetnek, és a mondvacsinált politikai játszma alakult ki a bezárás miatt. Nem szabad 
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még egy hónapig eltolni a döntéshozatalt, mert egyes emberek az érzelmek felkorbácsolásával 
akarnak politikai tőkét kovácsolni. A tanároknak, diákoknak és a szülőknek is észre kell 
venniük, hogy a városvezetés politikájával megmenteni akarja az iskolát, és ösztönzött 
minden jelenlévő diákot a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnáziumba való beiratkozásra.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy a hozzászólások a bezárás felé 
vették az irányt, viszont kihangsúlyozta, hogy nem zár be a Toldi Miklós Általános Iskola és 
Gimnázium. Közös felelősség a versenyképes tudás átadása, hiszen gondoskodni kell a jövő  
munkakeresőirő l, és ennek rendel mindent alá.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1685   Száma: 11.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjának név szerinti szavazásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
75/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi Általános 
Iskola és Gimnázium működésének átszervezéséről szóló előterjesztés határozati javaslata 1. 
pontjának elfogadása tárgyában név szerinti szavazást rendel el. 
 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő ügyrendi javaslatában kérte a javaslatának szavazásra 
való felvételét, hogy a képviselő-testület ne most döntsön az előterjesztésről, hanem egy 
hónap múlva kerüljön a testület elé egy komplex megközelítésű szándéksor.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy amennyiben errő l a javaslatról szavazást rendel 
el, akkor a határozati javaslat 1. pontjáról nem döntenek. Így feltette a határozati javaslat 1. 
pontját név szerinti szavazásra.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az SZMSZ 34§ (2) bekezdése értelmében felolvasta a 
Közgyűlés tagjainak névsorát:  
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Borhi Zsombor tanácsnok  igen szavazatot adott, 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok  igen szavazatot adott, 
Dr. Csató László tanácsnok igen szavazatot adott, 
Csutor Ferenc tanácsnok igen szavazatot adott, 
Dér Tamás tanácsnok  igen szavazatot adott, 
Felder Frigyes képviselő  nem szavazatot adott, 
Gelencsér Ferencné képviselő  igen szavazatot adott, 
Dr. Giber Vilmos képviselő igen szavazatot adott, 
Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok nem szavazatot adott, 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok igen szavazatot adott, 
Kiss Tamás képviselő nem szavazatot adott, 
Dr. Lamperth Mónika képviselő  nem szavazatot adott, 
Mihalecz András tanácsnok igen szavazatot adott, 
Oláh Lajosné alpolgármester igen szavazatot adott, 
Pintér Attila tanácsnok nem szavazatot adott, 
Dr. Szép Tamás tanácsnok igen szavazatot adott, 
Szita Károly polgármester igen szavazatot adott, 
Torma János tanácsnok igen szavazatot adott.  
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat 1. pontja 13 igen, és 5 nem 
szavazatot kapott.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1686   Száma: 11.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 09:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat többi pontjának elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 72.22 72.22 
Nem 5 27.78 27.78 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
76/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi 
Általános Iskola és Gimnáziumot 2011. július 31-i hatállyal megszűnteti, az általános iskolai 
tagozat jogutódjaként a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolát, gimnáziumi tagozatának 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        18. oldal, összesen: 127 
 

jogutódjaként a Munkácsy Mihály Gimnáziumot jelöli ki. A megszűnő intézmény által 
használt ingatlant, vagyont a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
használatába adja. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a megszűnő intézményben nem 
pedagógus státuszon alkalmazottak munkáltatói feladatait 2011. augusztus 1-től a Kaposvári 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola vezetője gyakorolja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
  Garaminé Szente Éva igazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
Határidő:  2011. augusztus 1.  
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi 
Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tagozatát változatlan osztály és csoport keretek 
között a jelenlegi épületben a Munkácsy Mihály Gimnázium kihelyezett osztályaiként 
működteti a 2011/2012-es tanévtől. Ennek megfelelően a megszűnő intézmény gimnáziumi 
tagozatának tanulóit és pedagógusait a Munkácsy Mihály Gimnáziumba helyezi át. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Garaminé Szente Éva igazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
Határidő:  2011. augusztus 1. 
 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi 
Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tagozatát 2011. augusztus 1-től a Kaposvári 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tagiskolájaként működteti Toldi Lakótelepi 
Tagiskola elnevezéssel. Ennek megfelelően a megszűnő intézmény általános iskolai 
tagozatának tanulóit és pedagógusait, valamint a nem pedagógus státuszon alkalmazott 
munkavállalókat a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolába helyezi át. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
  Garaminé Szente Éva igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 1.  
 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi 
Általános Iskola és Gimnázium létesítményei, eszközei használatával, a Kaposvári Kodály 
Zoltán Központi Általános Iskola által átvételre kerülő nem pedagógus létszám által ellátandó 
feladatok megosztásával kapcsolatban a Munkácsy Mihály Gimnázium és a Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola a fenntartó által ellenjegyzett megállapodást kötnek. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
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Határidő:  2011. augusztus 1.  
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 
Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium átalakító okiratát. 

 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 1.  
 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
alapító okiratának 1.) pontját kiegészíti a „Toldi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Szondi 
u. 3. Felvehető maximális tanulólétszám: 460 fő” szövegrésszel. Az alapító okirat 3.) 
pontjában a felvehető maximális tanulólétszámot 4330 főről 4790 főre módosítja. Az alapító 
okirat 5.) pontjában a jogelőd intézményeket kiegészíti a k.) pontban a „az intézmény 
elnevezése: Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény székhelye: 7400 
Kaposvár, Szondi u. 3.” szövegrésszel. Az intézmény alapító okiratának 14. pontjába a 
Közgyűlés beemeli a következőt: „5504/6 hrsz”. 

 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 1.  
 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkácsy Mihály Gimnázium alapító 
okiratának 3) pontját kiegészíti a „Telephelye: 7400 Kaposvár, Szondi u. 3.” szövegrésszel.  
Az alapító okirat 6) pontjában a felvehető maximális tanulólétszámot 1012 főről 1265 főre 
módosítja. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a módosításokat a középfokú intézmények 
gazdasági integrációjának kiterjesztése című előterjesztés mellékletét képező alapító okiratba 
vezessék át. 

 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 1.  
 
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévtől a 
Munkácsy Mihály Gimnázium keretein belül, de kihelyezett formában egy osztály dráma, 
ének, kommunikáció tagozatos osztály indítását engedélyezi. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
Határidő:  2011. október 15.  
 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az átszervezéssel 
kapcsolatos egyeztetéseken felvetett problémák ellensúlyozására a következő garanciákat  
biztosítja: 

− A 2011/2012-es tanévig beiskolázott diákok 1-8. évfolyamon abban az épületben 
fejezhetik be tanulmányaikat, amiben megkezdték.  
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− A 2011/2012-es tanévben 9-12. évfolyamos gimnáziumi tagozat diákjai abban az  
épületben fejezhetik be tanulmányaikat, amiben elkezdték.  

− A gimnáziumi tagozatra a 2012/2013-as tanévtől a beiskolázás a Toldi épületébe 
történik. Ettől eltérni csak a szülői igények megváltozása esetén lehet.  

− A 2011/2012-es tanévben integráció miatti álláshely elvonás nem történik.  
− A 2011/2012-es tanévben jelenlegi tagozatok közötti áttanítás rendszere a 

tantárgyfelosztás igényei alapján, a jelenlegi óraszámot nem meghaladó mértékben, de 
túlóraként is figyelembe vehető módon a két intézmény között fennmarad. A 
2012/2013-as tanévtől az igaz gatók az áttanítás rendszeréről egyeztetést folytatnak. 

− A 2012/2013-as tanévtől az osztályszám szűkítés miatti pedagógus álláshely  
megszűnés esetén a más intézményekben történő elhelyezkedésben előnyt élveznek a 
jelenlegi gimnáziumi tagozaton és a gimnáziumi tagozatra áttanító általános iskolai 
kollégák.  

− A dráma, ének és kommunikáció specializáció az egy osztályszámra csökkentett 
gimnáziumi képzésben is igény esetén megmaradhatnak. 

− A 2011/2012-es tanévben az iskola jelenlegi pedagógiai programja a 
székhelyintézmények kiegészítő pedagógiai programjaiként változatlan formában 
épüljön be. 

− A gimnáziumi telephely – a hivatalos dokumentumok kivételével – használhatja 
kiadványaiban, honlapon, az épületen stb. a „Toldi” megnevezést. 

− A telephelyre megbízott vezető hozzáférést kap az oktatásszervezés adatbázisaihoz 
(KIR, ADAFOR, TANINFÓ stb.). 

− Az Önkormányzat jogi és szakmai segítséget nyújt a Toldi Lakótelepi Általános Iskola 
és Gimnázium alapítványának, ECDL vizsgaközpontjának jogfolytonos működéséhez, 
valamint ahhoz, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó referencia iskolája maradhasson. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
Határidő:  2011. augusztus 1.  
 
 

-----3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester kiegészítő határozati javaslatról elmondta, hogy a Somogy 
Megyei Önkormányzat átmenetei likviditási helyzete miatt kérte, hogy az otthont nyújtó és 
utógondozói gyermekvédelmi szakellátásokra az átadásra kerülő 2011. évi támogatás április,  
május és június havi részleteit, egy összegben elő legezze meg a Közgyűlés.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy Fürdőnél, az Agoránál és a Vásárcsarnok 
építésénél tudják-e tartani a határidőt? Hogyan áll az a jogi szabályozás, amely lehetővé teszi 
az alvállalkozók kifizetését? Mennyire kell aggódnia a kaposváriaknak a város  
eladósodottságának mértéke miatt?  
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dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy az önkormányzat hogyan tervezi a Széchenyi 
István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolánál és a Bárány Fogadónál 
keletkezett működési hiány csökkentését? Mi a terve a városnak a Philip Egyesülettel a 
menhely megépítése után?  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a Piac-
Vásárcsarnok kinyit, mihelyst megkapja a benyújtott engedélyeket, az Agóra beruházásnak el 
kell készülnie, mivel 2011. augusztusában a Rippl-Rónai kiállítást ott tartják meg. 
Amennyiben a Fürdő beruházás nem készül el időben, akkor kötbért fognak kiróni a 
kivitelezőknek. Az Etalon Kft. feljelentette az önkormányzatot, mert a 140 millió forintot nem 
fizették ki. Nyáron kérték az Etalontól, hogy közvetlenül az alvállalkozókat fizethessék ki, 
amibe nem egyezett bele a Kft. Várják azt a lehetőséget, hogy jogszerűen az alvállalkozóknak 
ki tudják fizetni, jelenleg bíróságon folyik a tárgyalás ebben az ügyben. Általános 
önkormányzati probléma az önkormányzati adósságállomány, de azért készül minden évben 
az önkormányzat költségvetése, hogy a vállalt kötelezettségeknek eleget tegyenek. A 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2011. augusztus 1-ig fogja a Stühmer 
Kávézót üzemeltetni, és májusban fog megjelenni egy pályázati felhívás a vállalkozói 
üzemeltetésre. A Bárány Fogadó és  Tanétterem tekintetében is kiírnak egy pályázati felhívást  
az üzemeltetésre. A Philip állatmenhely továbbra is működni fog, nem zárja ki azt, hogy két 
állatmenhely működjön a városban, hiszen ezek együttműködésével még hatékonyabban 
végezhetik a munkájukat.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő a város eladósodásáról elmondta, hogy nem szabad ennyire 
elsiklani felette, hiszen minden kaposvári lakost érint, komolyan kell venni, hiszen riasztó a 
város adósságnövekedésének dinamikája. 2010-ben a város tőketörlesztése 230 millió forint  
volt, 2011-ben 790 millió forint, a kamattörlesztés 350 millió volt tavaly és az idén pedig 580 
millió forintra emelkedett. Komolyan kell venni az adósságállomány növekedést, és nem 
mindig az előző Kormányt kell okolni mindenért.  
 
Pintér Attila tanácsnok emlékeztetett mindenkit, hogy felterjesztéssel éltek a Kormány felé, 
hogy szülessen olyan jogi szabályozás, ami lehetővé teszi az alvállalkozók közvetlen 
kifizetést. Megkérdezte, hogy mi történt ezzel a felterjesztési joggal, hol tartanak ebben az 
ügyben? Elmondta, hogy a város adósságállománya gátja lehet a 2014. év utáni 7 éves európai 
uniós pályázatok fejlesztési forrásai igénybevételének. A beruházások többszörös időpont 
módosítással sem készülnek el időben, de bízott abban, hogy a legutolsó határidő  módosításra 
elkészülnek a beruházások. Az Agóra épületének időbeni befejezése pedig a Kamarazenei 
Fesztivál és a Rippl-Rónai kiállítás számára is fontos, hogy ezáltal is színesebb legyen 
Kaposvár művészeti élete.  
 
Torma János tanácsnok aggódik amiatt, hogy 2002-ben 7 ezer milliárd forint volt az ország 
államadóssága, 2010-ben 20 ezer milliárd, ami nagyságrenddel nagyobb, mint a kaposvári 
adósságállomány. A kaposvári adósságállományt kezelhetőnek vélte az ország 
államadósságával szemben.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok a körzetében tapasztalható nagymértékű adósság miatt kénytelen 
minden egyes költségvetéskor dr. Lamperth Mónika képviselőnek elmúlt 8 évben végzett 
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munkáját felemlegetni. Az eladósodottság oka pedig az elmúlt Kormány rossz 
gazdaságpolitikája volt, ez miatt volt szükség hitelfelvételre, ezáltal a nagyberuházások 
építésével kezelhető volt Kaposváron a munkanélküliség.  
 
Szita Károly polgármester zárszavában elmondta, hogy folytatni fogják a már elkezdett 
munkát. Az előrehozott beruházások tervezett befejezései elhúzódtak, de továbbra is  
foglalkoztatnak embereket. Kérte a képviselőket, hogy támogassák a beruházásokat, mivel ez 
Kaposvárt szolgálja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1687   Száma: 11.04.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1688   Száma: 11.04.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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77/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített 
beszámolót. 

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

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

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak nyújtott kölcsönből még meg nem 
fizetett 18.257 e Ft visszafizetési határidejét 2011. június 30-ig meghosszabbítja azzal, 
hogy a Társulás bevételei terhére köteles a kölcsön összegét minimalizálni. 

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

 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. évi 

pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a 
felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10/c. és 10/d. 
számú melléklet alapján elvonja. A Közgyűlés a céltartalékban elkülönített keret terhére 
biztosít fedezetet az intézményi érdekeltségi kifizetésekre, legfeljebb az adott 
költségvetési szervtől elvont személyi juttatás és hozzákapcsolódó munkaadót terhelő  
járulék mértékéig.   
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2011. június 30. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 10/c. és a 10/d. számú 

melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi pénzmaradvány 
elszámolásának felügyeleti ellenőrzését követően 47.796 e Ft visszapótlását engedélyezi a 
szabad pénzmaradvány terhére. A visszapótlás biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet a 
költségvetési szervek kötelezettségeire.  
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2011. június 30. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. évben a 

Kereskedelmi SZKI részére 486 e Ft és az Együd Árpád Művelődési Központ részére 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        24. oldal, összesen: 127 
 

11.868 e Ft engedélyezett túlfinanszírozás összegét az intézmények 2011. évi 
költségvetése terhére visszavonja. 
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2011. június 30. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a SzocioNet Módszertani 

Központ 2011. évi költségvetése terhére a T/53-6/2011. számú ellenőrzési jelentésben 
megállapított, a 2010. évi költségvetésben pályázati kifizetésekre megelő legezett 
9.263.715 Ft túlfinanszírozás összegét az intézmény 2011. évi költségvetése terhére 
visszavonja. 
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2011. június 30. 

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

Központ 2010. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzésére a szakmai igazgatóság 
bevonásával további célvizsgálat lefolytatását rendeli el. 
 
Felelős:                   dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      dr. Nadrai Norbert igazgató 
                               Szabó János igazgató 
Határidő:               2011. június 30. 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közforgalmú közlekedés 2011. évi 

normatív támogatásának pályázatához kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik: 
 
a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évben a Kaposvári 

Tömegközlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 
(beruházásaihoz) nettó 269.949 eFt saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 
 

b.) A Közgyűlés a helyi közlekedést 2011. január 01-jétől december 31-ig 
folyamatosan fenntartja. 
 

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

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2011. június 8. (a pályázat benyújtására)  

 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az otthont nyújtó és az utógondozói gyermekvédelmi 

szakellátásokra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által, megállapodás alapján 
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a Megyei Önkormányzat részére átadásra kerülő  2011. évi  támogatás április, május, és  
június havi részletei, 15.590 e Ft egyösszegben történő megelő legezését engedélyezi. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2011. május 2. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1689   Száma: 11.04.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 13/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés az önkormányzati intézmények gazdasági integrációjának 
kiterjesztéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztéshez tartozó bizottsági módosító 
indítványok okafogyottá váltak, hiszen a kedden megtartott rendkívüli bizottsági üléseken az  
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokat támogatta az Oktatási, Tudományos 
és Kulturális és a Jogi, Összeférhetetlenségi és Ügyrendi Bizottság.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy polgármester úr fordult-e felterjesztéssel a 
Kormányhoz, hogy szülessen jogi szabályozás, ami lehetővé teszi a Fürdő fejlesztésének 
alvállalkozói kifizetését?  
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Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a felterjesztés az Igazságügyi 
Tárcánál van, és még nem kaptak választ a felterjesztésükre.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1690   Száma: 11.04.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
78/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati intézmények 
gazdasági integrációja megvalósítása kapcsán szükséges létszámváltozásokról, alapító okirat 
módosításokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:  
 

1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a gazdasági integráció kapcsán 25 fő gazdasági és 6 
fő technikai, egyéb intézményüzemeltetési álláshelyet szüntet meg az alábbiak szerint: 

Sportközpont és Sportiskolánál: 3 fő gazdasági álláshely, 
Munkácsy Mihály Gimnáziumnál: 3 fő gazdasági álláshely, 
Táncsics Mihály Gimnáziumnál: 2 fő gazdasági álláshely, 
Klebelsberg Középiskolai Kollégiumnál:2 fő gazdasági álláshely,  
Iparművészeti SZKI-nál: 2 fő gazdasági álláshely,  

       2 fő egyéb int. üzemeltetési álláshely 
Kereskedelmi SZKI-nál: 3 fő gazdasági álláshely, 
 1 fő gondnok álláshely, 
Élelmiszeripari SZKI-nál: 3 fő gazdasági álláshely,   
Építőipari SZKI-nál: 4 fő gazdasági álláshely, 
Egészségügyi SZKI-nál: 1 fő gazdasági álláshely, 
Közgazdasági SZKI-nál: 1 fő gazdasági álláshely, 
Bárczi Gusztáv Módszertani Központ: 1 fő gazdasági álláshely, 
 1 fő gyermekfelügyelői álláshely, 
 2 fő egyéb int. üzemeltetési álláshely. 

 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        27. oldal, összesen: 127 
 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató   
 Érintett intézményvezetők 
Határidő: 2011. június 30. 

 
2.) A Közgyűlés felkéri a Sportközpont és Sportiskola, a Munkácsy Mihály Gimnázium, a 

Táncsics Mihály Gimnázium, a Klebelsberg Középiskolai Kollégium, az  
Iparművészeti SZKI, a Kereskedelmi SZKI, az Élelmiszeripari SZKI, az Építőipari 
SZKI, az Egészségügyi SZKI és a Közgazdasági SZKI költségvetési szervek 
gazdasági vezetői felett munkáltatói jogkört gyakorlókat arra, hogy 2011. június  30-
ával szüntessék meg a gazdasági vezetői megbízásokat. A Közgyűlés úgy határozott, 
hogy a fenti intézmények esetében 2011. július 01-től a gazdasági vezetői pótlékokat 
visszavonja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató   
 Érintett intézményvezetők 
Határidő: 2011. június 30. 
 

 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. július 01.-től a gazdasági integráció kapcsán 

jelentkező pénzügyi, gazdasági többletfeladatok ellátása érdekében az Általános  
Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság részére 2 fő, az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére 4 fő gazdasági álláshelyet biztosít, 
valamint a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban intézményi többletbevétel terhére 
1 fő gazdasági álláshely létesítését engedélyezi. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató   
 Kacsar József intézményvezető 
 Horváth Miklós igazgató  
                                 dr. Giber Vilmos      igaz gató 
Határidő: 2011. június 30. 

 
4.) A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőket arra, hogy az intézményeknél megüresedő  

álláshelyeket elsősorban az önkormányzati körben állásukat vesztett dolgozókkal 
töltsék be.  Az áthelyezésre kerülő dolgozók munkavégzéséhez szükséges eszközöket 
az átadó intézmények biztosítsák az átvevő intézmények részére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató   
 valamennyi intézményvezető 
Határidő: 2011. december 31. 

 
5.) A Közgyűlés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságnak a 

Kaposvári Sportcentrum és Sportiskolával (2. számú melléklet), a Munkácsy Mihály 
Gimnáziummal (3. számú melléklet), a Táncsics Mihály Gimnáziummal (4. számú 
melléklet) és a Klebelsberg Középiskolai Kollégiummal (5. számú melléklet) kötött a 
pénzügyi, gazdasági feladatok integráció miatti munkamegosztásának, 
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felelősségvállalásának rendjét szabályozó Együttműködési megállapodásait az 
előterjesztés mellékleteiben meghatározottak szerint jóváhagyja.  
 
Felelős:               Szita Károly           polgármester  
Közreműködik:   Kacsar József intézményvezető   
                            Dér Tamás intézményvezető 
                            Gyallai Katalin igazgató 
 Reőthy Ferenc igazgató 
 dr. Giber Vilmos  igazgató 
Határidő:             azonnal 

 
 

6.) A Közgyűlés az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és  
Kollégiumnak a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és 
Kollégiummal, a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskolával, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnáziummal,  az  
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiummal, a Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző Iskolával és a Noszlopy Gáspár Közgazdasági 
Szakközépiskolával kötött a pénzügyi, gazdasági feladatok integráció miatti 
munkamegosztásának, felelősségvállalásának rendjét szabályozó Együttműködési 
megállapodásait az előterjesztés 6. sz. mellékletében meghatározottak szerint 
jóváhagyja.  
 
Felelős:               Szita Károly           polgármester  
Közreműködik:   Horváth Miklós igazgató   
                            Tamás Károly igazgató 
                            Tóth Imre igazgató 
 Balázs Tibor igazgató 
 Agócs Attila igazgató 
 Veiger Katalin igazgató 
 Keczeli László igazgató 
Határidő:             azonnal 

 
7.) 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. 
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     Felelős:                     Szita Károly            polgármester 
     Közreműködik:        Molnár György       igazgató 
     Határidő:                  2011. szeptember 27.  
 

8.) A Közgyűlés a Táncsics Mihály Gimnázium alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
 „A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 

CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Táncsics Mihály Gimnázium 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Táncsics Mihály Gimnázium alapító 
okiratát a következők szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 7) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„TEÁOR szám: 85.31 Általános középfokú oktatás 
Szakágazat szám: 853 100 Általános középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 

8531 Általános középfokú oktatás  
85311 Gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
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479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 
gyermekek, fiatalok részére 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

új tartalom: 
„TEÁOR szám: 85.31 Általános középfokú oktatás 

Szakágazat szám: 853 100 Általános középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
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853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek.” 

c) Az intézmény alapító okiratának 11) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: gimnázium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: gimnázium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  

Az iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók intézményen belüli 
melegétkeztetése - függetlenül az üzemeltetőtől - a Táncsics Mihály 
Gimnázium és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint 
kerül lebonyolításra.” 

 
             Felelős: Szita Károly polgármester 
             Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
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              Molnár György igazgató 
             Határidő:                   2011. május 6. 

 
9.) A Közgyűlés a Munkácsy Mihály Gimnázium alapító okiratának módosítását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
 „A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 

CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Munkácsy Mihály 
Gimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Munkácsy Mihály Gimnázium alapító 
okiratát a következők szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 1) pontjából törlésre kerül a „2010. július 1-
től:” szövegrész 

c) Az intézmény alapító okiratának 6) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„Maximális tanulólétszám: 
1012 fő” 

új tartalom: 
„Maximális tanulólétszám: 
1260 fő” 

d) Az intézmény alapító okiratának 7) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
 „TEÁOR szám: 85.31 Általános középfokú oktatás 
 Szakágazat szám: 853 100 Általános középfokú oktatás 

Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
852 Alapfokú oktatás  
8520 Alapfokú oktatás  
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton (5–8. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

8531 Általános középfokú oktatás  

85311 Gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
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853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Két tanítási nyelvű képzés, magyar-francia 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        34. oldal, összesen: 127 
 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

új tartalom: 
„TEÁOR szám: 85.31 Általános középfokú oktatás 

Szakágazat szám: 853 100 Általános középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás   
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

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

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és  

támogatása 

Két tanítási nyelvű oktatás 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek.” 

e) Az intézmény alapító okiratának 10) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
 „10) Típus szerinti besorolása 2010 július 1-től: gimnázium 

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

  új tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: gimnázium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.  

Az iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók intézményen belüli 
melegétkeztetése - függetlenül az üzemeltetőtől - a Munkácsy Mihály 
Gimnázium és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint 
kerül lebonyolításra.” 

             Felelős:              Szita Károly polgármester 
             Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 
                                       Molnár György igazgató 
             Határidő:           2011. május 6. 
 

10.) A Közgyűlés a Klebelsberg Középiskolai Kollégium alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 
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37.§ (5) alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Klebelsberg Középiskolai Kollégium alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Klebelsberg Középiskolai Kollégium 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 6) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„TEÁOR 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 
Szakágazat: 559 000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
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682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 
gyermekek, fiatalok részére 
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

  új tartalom: 
„TEÁOR:    55 90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
Szakágazat: 559 000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

Szakfeladat számok: 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 
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890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások  
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és  

támogatása 
Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek.” 

c) Az intézmény alapító okiratának 10) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
 „10) Típus szerinti besorolása: kollégium 

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

  új tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: kollégium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.” 

            Felelős:                     Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:        Stickel Péter igazgató 
                                             Molnár György igazgató 
            Határidő:                  2011. május 6. 
 
11.) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának módosítását 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának 12.) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„12.) Gazdálkodási jogköre: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
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új tartalom: 
„12.) Gazdálkodási jogköre: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.” 

b) Az intézmény alapító okiratának 19.) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„19.) A hatálybalépés időpontja: 2011. április16.” 

új tartalom: 
„19.) A hatálybalépés időpontja: 2011. július 1.” 

 
          Felelős:                         Szita Károly  polgármester 
          Közreműködik:            Stickel Péter igazgató 
                                               Molnár György igazgató 
          Határidő:                      2011. május 6. 
 

12.) A Közgyűlés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 a) Az intézmény alapító okiratának 1. pontja kiegészül az intézmény rövid 
nevével: 

  „Rövid neve: Kaposvári GESZ” 

 b) Az intézmény 6. pontja, az intézmény alaptevékenysége az alábbiak szerint 
változik: 

törölt tartalom: 
„6./ Az intézmény alaptevékenysége: 
Ellátja az önállóan működő alábbi költségvetési szervek gazdálkodási,  
pénzügyi feladatait: 

- Bölcsődei Központ 
- Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
- Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium 
- Rét Utcai Központi Óvoda 
- Petőfi Sándor Központi Óvoda 
- Nemzetőr Sori Központi Óvoda 
- Tar Csatár Központi Óvoda 
- Festetics Karolina Központi Óvoda 
- Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 

Az intézményi igények szerint elvégzi a szükséges beszerzéseket és a 
kapcsolódó feladatokat. A Polgármesteri Hivatal megbízásából ellátja a 
kisebb intézményi felújításokat.  

A bölcsődékben, óvodákban és az alapfokú iskolai oktatásban részesülő 
gyermekek intézményen belüli melegétkeztetése – függetlenül az  
üzemeltetőtől – az intézmények és az Általános Iskolai, Óvodai és 
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Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban 
foglaltak szerint kerül lebonyolításra. 

Az intézmény a jogszabályokban meghatározott kötelezően működtetett és 
önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az 
ellátásokkal kapcsolatos engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést, ellátja a 
szükséges adatszolgáltatási feladatokat, és eleget tesz az ezzel összefüggő  
elszámolási kötelezettségeknek. Biztosítja a különböző szolgálatok 
működési feltételeit. 
 
TEÁOR’08 8411 Általános közigazgatás 
 
Alapvető szakágazat:    841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 

társulási intézményeket ellátó, kisegítő 
szolgálatai  

Szakfeladatok: 
552312 Óvodai intézményi étkeztetés 
552323 Iskolai intézményi étkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
751922 Önkormányzatok elszámolásai 
 
Kapcsolódó szakágazatok   Kapcsolódó  szakfeladatok: 
862100 Általános járóbeteg-ellátás 
851219 Háziorvosi szolgálat (felnőtt, gyermek) 
851231 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (labor) 
851286 Fogorvosi ellátás (felnőtt, gyermek) 
851297 Védőnői szolgálat 
851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (terhesgondozó, iskola-

egészségügy) 
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai /ügyelet/ 
851020 Óvodai nevelés 
801115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
852010 Iskolai oktatás 
801214 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános  

iskolai nevelése, oktatása 
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
853100       Általános középfokú oktatás
802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
802155 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

nevelése, oktatása 
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

Tanfolyamok, rendezvények lebonyolítása 
852020 Alapfokú művészetoktatás 
801313 Alapfokú művészeti oktatás 
921628 Zeneművészeti tevékenység 
889110 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 
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853211 Bölcsődei ellátás 
853266 Nappali szociális ellátás 
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
 
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok 
TEÁOR 8411 Általános közigazgatás 
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 

szinten 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812100 Általános épülettakarítás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
862100 Általános járó beteg ellátás 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás egészségügyi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
862303 Fogorvosi szakellátás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
851020 Óvodai nevelés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása  
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852010 Iskolai oktatás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4.évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

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

általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

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

általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
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855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8 évfolyam) 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni  nevelése  
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
853100 Általános középfokú oktatás 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
852020 Alapfokú művészeti oktatás 
852031 Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágban 
900100 Előad-óművészet 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
889110 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 
889101 Bölcsődei ellátás 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 

szolgáltatás” 
 

új tartalom: 
„6.) Az intézmény alaptevékenysége: 

Ellátja az önállóan működő alábbi költségvetési szervek gazdálkodási,  
pénzügyi feladatait: 

- Bölcsődei Központ 
- Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
- Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium 
- Rét Utcai Központi Óvoda 
- Petőfi Sándor Központi Óvoda 
- Nemzetőr Sori Központi Óvoda 
- Tar Csatár Központi Óvoda 
- Festetics Karolina Központi Óvoda 
- Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
- Táncsics Mihály Gimnázium 
- Munkácsy Mihály Gimnázium 
- Klebelsberg Szakközépiskolai Kollégium 
- Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 

Az intézményi igények szerint elvégzi a szükséges beszerzéseket és a 
kapcsolódó feladatokat. A Polgármesteri Hivatal megbízásából ellátja a 
kisebb intézményi felújításokat.  

A bölcsődékben, óvodákban, az alapfokú iskolai oktatásban és a középfokú 
oktatásban részesülő gyermekek intézményen belüli melegétkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – az intézmények és az Általános Iskolai,  
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Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra. 

Az intézmény a jogszabályokban meghatározott kötelezően működtetett és 
önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az 
ellátásokkal kapcsolatos engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést, ellátja a 
szükséges adatszolgáltatási feladatokat, és eleget tesz az ezzel összefüggő  
elszámolási kötelezettségeknek. Biztosítja a különböző szolgálatok 
működési feltételeit. 

TEÁOR’08:  8411 Általános közigazgatás 

Alapvető szakágazat: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú 
kistérségi társulási intézményeket ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

Szakfeladat számok: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812100 Általános épülettakarítás 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 

szinten 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 

Kapcsolódó szakágazat: 862100 Általános járóbeteg-ellátás 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás egészségügyi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
862303 Fogorvosi szakellátás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Kapcsolódó szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

Kapcsolódó szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészet-
oktatás kivételével) 

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

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

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

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

852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8 évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Kapcsolódó szakágazat: 853100 Általános középfokú oktatás 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 

Kapcsolódó szakágazat: 852020 Alapfokú művészetoktatás 
852031 Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágban 

Kapcsolódó szakágazat: 900100 Előadó-művészet 
900121 Zeneművészeti tevékenység 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Kapcsolódó szakágazat: 889110 Bölcsődei ellátás 
889101 Bölcsődei ellátás 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás” 

 c) Az intézmény alapító okiratának 10. pontja az alábbiak szerint változik: 

törölt tartalom: 
„10./ Típus szerinti besorolása: gazdasági ellátó szervezet 
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv” 

 

új tartalom: 
„10.) Típus szerinti besorolása: gazdasági ellátó szervezet 

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv” 

d) Az intézmény alapító okiratának 16. pontja az alábbiak szerint változik: 
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törölt tartalom: 
„16/ Hatálybalépés: 2010. január 01.” 

új tartalom: 
„16.) Hatálybalépés: 2011. július 01.” 

 
          Felelős:                       Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                                             Molnár György igazgató 
          Határidő:                    2011. május 6. 
 
13.) A Közgyűlés a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szigeti-Gyula János Egészségügyi 
Szakképző Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 7) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 

„TEÁOR 
85 32 Szakmai középfokú oktatás  
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
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853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek. 
 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az  
adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium 

85593 Egyéb felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
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479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

  új tartalom: 

„TEÁOR: 85 32 Szakmai középfokú oktatás  
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 

évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
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853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

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

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és  

támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

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

c) Az intézmény alapító okiratának 10) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelöli ki.” 

 
          Felelős:                         Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:            Stickel Péter igazgató 
                                               Molnár György igazgató 
          Határidő:                      2011. május 6. 

 
. 
14.) A Közgyűlés az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata az Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola 
és Kollégium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 5) pontjából törlésre kerül a „2010. július 1-
től:” szövegrész. 
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c) Az intézmény alapító okiratának 7) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 

„TEÁOR 
85 32 Szakmai középfokú oktatás  
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
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• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek. 
 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az  
adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium 

85593 Egyéb felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

  új tartalom: 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        52. oldal, összesen: 127 
 

„TEÁOR:  85 32 Szakmai középfokú oktatás  

 55 90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás  

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 

évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
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855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek. 

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

d) Az intézmény alapító okiratának 10) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) és kollégium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
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„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola, szakiskola (együtt 
szakképző iskola) és kollégium  
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelöli ki.” 

           
          Felelős:                       Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                                             Molnár György igazgató 
          Határidő:                    2011. május 6. 
 
 
15.) A Közgyűlés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 5) pontjából törlésre kerül a „2010. július 1-
től:” szövegrész. 

c) Az intézmény alapító okiratának 8) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 

„TEÁOR 85 32 Szakmai középfokú oktatás  

Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás  
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85311 Gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
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853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek. 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az 
adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium. 

85593 Egyéb felnőttoktatás 
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855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 
 

  új tartalom: 

„TEÁOR: 85 32 Szakmai középfokú oktatás  

Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás  

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 

évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
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856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856099 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek. 

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

d) Az intézmény alapító okiratának 11) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) és kollégium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola, szakiskola (együtt 
szakképző iskola) és gimnázium 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelöli ki.” 

           
          Felelős:                         Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:            Stickel Péter igazgató 
                                               Molnár György igazgató 
          Határidő:                      2011. május 6. 
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16.) A Közgyűlés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Széchenyi István Kereskedelmi és  
Vendéglátó Szakképző Iskola alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 4) pontja a következők szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„4) Telephelyei, címei: 

1. Cukrász Tanműhely 
7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1.  

2. Suli-Süti Bolt 
7400 Kaposvár, Teleki u. 4..  

3. Vendéglátóipari Kabinet 
7400 Kaposvár, Teleki u.4. 

4. Fogadó a Bárányhoz 
7400 Kaposvár, Városháza u. 4. 

5. Stühmer Kávézó 
7400 Kaposvár, Fő u. 4. 

6. Kaposvári Élelmiszerek Boltja 
7400 Kaposvár, Baross u. 5-13.” 

 
új tartalom:  

„4) Telephelyei, címei: 
1. Cukrász Tanműhely 

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1. 
2. Suli-Süti Bolt 

7400 Kaposvár, Teleki u. 4. 
3. Vendéglátóipari Kabinet 

7400 Kaposvár, Teleki u.4. 
4. Fogadó a Bárányhoz 

7400 Kaposvár, Városháza u. 4. 
5. 2011. július 31-ig 

Stühmer Kávézó 
7400 Kaposvár, Fő u. 4. 
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c) Az intézmény alapító okiratának 5) pontjából törlésre kerül a „2010. július 1-
től:” szövegrész. 

d) Az intézmény alapító okiratának 8) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 
„TEÁOR: 85 32 Szakmai középfokú oktatás  
85 60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
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85593 Egyéb felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
Sajátos nevelési igény 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az adott 
szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium. 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
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931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR) 
471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem 
471100 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
471900 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme 
472100 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
472200 Hús, húsáru kiskereskedelme 
472300 Hal kiskereskedelme 
472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
472500 Ital-kiskereskedelem 
472600 Dohányáru-kiskereskedelem 
472900 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem” 

  új tartalom: 
„TEÁOR:  85 32 Szakmai középfokú oktatás  
  85 60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
471100 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
471900 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
472100 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
472200 Hús, húsáru kiskereskedelme 
472300 Hal kiskereskedelme 
472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
472500 Ital-kiskereskedelem 
472600 Dohányáru-kiskereskedelem 
472900 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
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853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
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Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek. 

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

e) Az intézmény alapító okiratának 11) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelöli ki.” 

 
          Felelős:                        Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:           Stickel Péter igazgató 
                                              Molnár György igazgató 
          Határidő:                     2011. május 6. 

 
17.) A Közgyűlés a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 

alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata az Zichy Mihály Iparművészeti, 
Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” 
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  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zichy Mihály Iparművészeti, 
Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 7) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 

„TEÁOR 
85 32 Szakmai középfokú oktatás  
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 
Szakágazat szám:  853 200 Szakmai középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
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853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Sajátos nevelési igény 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az adott 
szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium. 
85593 Egyéb felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        67. oldal, összesen: 127 
 

812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

  új tartalom: 

„TEÁOR:  85 32 Szakmai középfokú oktatás  
   55 90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 

Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
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853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások  
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
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mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek. 

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

c) Az intézmény alapító okiratának 10) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola, szakiskola (együtt 
szakképző iskola) és kollégium 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelöli ki.” 

 
          Felelős:                         Szita Károly  polgármester 
          Közreműködik:            Stickel Péter igazgató 
                                               Molnár György igazgató 
          Határidő:                     2011. május 6. 
 
18.) A Közgyűlés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
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Megyei Jogú Város Önkormányzata a Noszlopy Gáspár Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 7) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 

„TEÁOR 

85 32 Szakmai középfokú oktatás  
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
Két tanítási nyelvű képzés: magyar-német 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
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• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az adott 
szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium. 
85593 Egyéb felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

  új tartalom: 
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„TEÁOR: 85 32 Szakmai középfokú oktatás  

Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
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890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 

Két tanítási nyelvű képzés: magyar-német 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek. 

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

c) Az intézmény alapító okiratának 10) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„10) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági 
és pénzügyi feladatának ellátására az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelöli ki.” 

          Felelős:                         Szita Károly  polgármester 
          Közreműködik:            Stickel Péter igazgató 
                                               Molnár György igazgató 
          Határidő:                      2011. május 6. 
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19.) A Közgyűlés az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
alapítói okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) Az intézmény alapító okiratának preambuluma az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

  törölt tartalom: 
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 4.§ (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ 
(5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata a Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg” 

  új tartalom: 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) alapján Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” 

b) Az intézmény alapító okiratának 5) pontjából törlésre kerül a „2010. július 1-
től:” szövegrész. 

c) Az intézmény alapító okiratának 8) pontja az alábbiak szerint kerül 
módosításra: 

törölt tartalom: 

„TEÁOR 
85 32 Szakmai középfokú oktatás  
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 
Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 
Szakfeladat számok 2010 január 1-től: 
85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)  
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 
évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
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853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos , 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
Az egyes szakképesítésekre ezen tanulók felvételét korlátozhatja az adott 
szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben 
meghatározott egészségügyi alkalmassági kritérium. 
85593 Egyéb felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
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855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
56 VENDÉGLÁTÁS 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók 
elkülönült étkeztetése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült 
étkeztetése  
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS  
811 Építményüzemeltetés  
811000 Építményüzemeltetés  
812 Takarítás 
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813 Zöldterület-kezelés  
813000 Zöldterület-kezelés 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
89044 Közfoglalkoztatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 

  új tartalom: 

„TEÁOR:  85 32 Szakmai középfokú oktatás  
   55 90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 

Szakágazat szám: 853 200 Szakmai középfokú oktatás 

Szakfeladat számok: 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása  
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
811000 Építményüzemeltetés  
812100 Általános épülettakarítás  
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900 Egyéb takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. 

évfolyam) 
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

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

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
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855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások  
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 

Sajátos nevelési igény: 
Az ellátható fogyatékosság típusai: 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
mozgássérült, testi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak) gyerekek. 

A megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, ezen belül: 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

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

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő  
gyermekek. 

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

 
d) Az intézmény alapító okiratának 11) pontja az alábbiak szerint kerül 

módosításra: 

  törölt tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola és szakiskola (együtt 
szakképző iskola) 
Gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

  új tartalom: 
„11) Típus szerinti besorolása: szakközépiskola, szakiskola (együtt 
szakképző iskola) és kollégium 

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

Ellátja az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási, 
pénzügyi feladatait: 
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− Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
− Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
− Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 
− Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskola  
− Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 
− Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és 

Kollégium” 
              
          Felelős:                       Szita Károly polgármester 
          Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 

            Molnár György igazgató 
              Határidő:                2011. május 6. 
 
 
 

-----5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet, valamint a Kaposvár-Sántos 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének 
módosításáról 

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

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság 
módosítását támogatta.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1691   Száma: 11.04.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 14/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1692   Száma: 11.04.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
79/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár- Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását támogatja és felhatalmazza 
a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr.Vörös Gyula igaz gató 
Határidő:  2011. május 5. 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a hitelfelvétel könyvvizsgálói véleményezésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

#: 1693   Száma: 11.04.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
80/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a hitelfelvétel könyvvizsgálói 
véleményezéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének elfogadásakor megfogalmazott 1.000.000 e Ft fejlesztési célhitel 
igénybevételére vonatkozó hitelfelvételi szándékát megerősíti és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a pénzintézeteket a könyvvizsgálói véleményről tájékoztassa. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. május 4. (pénzintézetek tájékoztatására) 
 
 
     

-----7. Előterjesztés a Toldi Lakótelepi Általános Iskola igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, előrehozott öregségi nyugdíjba 

vonulása miatt 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester röviden összefoglalta az előterjesztést.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy köszönjék meg Garaminé Szente Éva igazgató 
asszonynak a Toldi Miklós Általános Iskola és Gimnáziumban végzett munkáját.  
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Szita Károly polgármester támogatta a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1694   Száma: 11.04.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
81/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Garaminé Szente Éva, a 

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium igaz gatója közalkalmazotti jogviszonyát 
- előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságára tekintettel - 2011. december 30. napjával 
felmentéssel megszünteti. Igazgatónő felmentési ideje nyolc hónap, mely 2011. április  
30-tól 2011. december 30. napjáig tart.  
A Közgyűlés 2011. június 20. és 2011. augusztus 22. közötti időszakban Igazgatónő  
részére kiadja a 2011. évre járó 46 nap szabadságát. Szabadságának lejártát követően 
2011. augusztus 23-tól 2011. december 30. napjáig az igazgatónőt a munkavégzés alól 
mentesíti.  

 
A nyugdíjba vonuló igazgatónő részére ki kell fizetni: 

 

a.) a Kjt. 33. § (1) és (2) bekezdésének f) pontja alapján a munkavégzés alóli mentesítés 
időtartamára,  4 hónapra és 8 napra járó átlagkeresetet - a Kjt. 37/A. § (2) bekezdése 
értelmében - havi egyenlő részletekben, 

 

b.) a Kjt. 78. § (1) bekezdése, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján, a negyven éves  
közalkalmazotti jogviszonnyal járó öt havi jubileumi jutalmat (öt havi illetmény), a 
közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:  2011. április 30. 
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2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Garaminé Szente Éva igaz gatónőnek az intézmény élén 

végzett vezetői tevékenységéért. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Stickel Péter igaz gató 
Határidő:  2011. április 30. 
 

 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvár településrészi eszközeinek módosítási igényeiről, és 
változási tilalom elrendeléséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester támogatta a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
módosítását.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok támogatta az előterjesztést, de felhívta a figyelmet az 
intermodális csomópont és a Jókai ligeti szállodával kapcsolatban, hogy a buszpályaudvar 
vasútállomás déli részére való áthelyezése miatt nagyon közel lesz a négy csillagos  
szállodához. Véleménye szerint távolabb kellene helyezni a buszállomást a szállodától. A 
Nyár utca 1. szám alatti lebontott épület melletti lakás eladó, így érdemesnek vélte azon 
épület megvételét is, hogy a Hivatal jobb áron tudja adni a telket.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az idei évben 300 milliárd forint áll 
rendelkezésre az intermodális csomópont tanulmány elkészítéséhez, amely beruházás 
elindítása 2013. év végén várható.  
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész nem tartott attól, hogy az intermodális csomópont 
kialakításánál a tervezők a négycsillagos szálloda és a buszpályaudvar épületét nem hozzák 
összhangba, hiszen fontos szempont a szálloda elhelyezésénél az is, hogy vasútállomás illetve 
buszállomás közelében legyen a városba látogató emberek kényelme érdekében.  
 
Szita Károly polgármester a közbeszerzési eljárás után tanácsolni fogja a tervezőnek, hogy 
vegye szemügyre a Berlinben található intermodális csomópontot, hogy hasznosítsák az ott 
látottakat.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1695   Száma: 11.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 15/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1696   Száma: 11.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Intermodális 
Csomópont fejlesztési területén elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 16/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Intermodális 
Csomópont fejlesztési területén, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1697   Száma: 11.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár településrendezési 
eszközeinek módosítási igényeiről, és változtatási tilalom elrendeléséről szóló előterjesztést 
az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a hosszútávú településfejlesztési koncepció „IV. Stratégiai célok” c. 

fejezetének „E stratégiai cél elérése érdekében kiemelt feladatok” pontját az alábbi 
bekezdéssel egészíti ki: 

• Intermodális csomópont kialakítása a vasúti-, a helyi és a helyközi 
autóbuszos forgalom, az egyéni gépjárműves, a kerékpáros és a gyalogos  
közlekedési módok korszerű, korlátozás nélküli és akadálymentes 
összekapcsolására.” 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal  

 

2. A Közgyűlés a Kaposvár Szerkezeti Tervének és Kaposvár Építési Szabályzatának és  
Szabályozási Tervének az alábbiakban felsorolt módosítását rendeli el:  

a.) az Intermodális csomópont (IMCS) kialakításához meg kell teremteni annak 
szabályozási feltételeit, ennek érdekében a fejlesztési terület 
területfelhasználását és szabályozási előírásait a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányterv alapján módosítani kell, annak elkészültéig pedig változtatási 
tilalmat rendel el egyes ingatlanokra; 

b.) a Keleti Ipari Park bővítésénél annak övezeti határát módosítja;  
c.) a Raktár utca déli részén (volt FÜSZÉRT telep) lévő gazdasági területen feltáró 

utat kiszabályozza; 
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d.) a valós területhasználatnak megfelelően a Raktár utca keleti részének 
szabályozását módosítja; 

e.) a Nyár utca 1. (Hrsz. 7136) szabályozási előírásait módosítja; 
f.) a Dózsa György utca 10. (Hrsz. 51) övezeti határát módosítja; 
g.)  a Töröcskei zártkerti út szabályozási területét pontosítja (hrsz.: 23453 és 

23444); 
h.) a József Attila u. 7/D (hrsz.: 200/4) ingatlant a szomszédos építési övezethez 

csatolja. 
i.) ****-os szálloda létesítéséhez megteremti a szabályozási feltételeket, 
j.) a Kapos Atlasz Kft. telephelye körül felülvizsgálja és szükség szerint módosítja 

a terület-felhasználásokat és a szabályozási előírásokat. 
k.) Logisztikai bázis kialakításához a 61. sz. főút déli részén módosítja a 

területfelhasználást és a szabályozási előírásokat, maximum 20 ha mértékig. 
 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2012. december 31.  

 

3. A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének az alábbiak 
szerint módosítását rendeli el:  

a.) a Toponári állatvásár területén (hrsz.: 13723/3) lévő  gazdasági terület  
minimális telekméretét módosítja; 

b.) a Kaposrétsoron (hrsz.: 6737) lévő gazdasági terület minimális telekméretét 
módosítja;  

c.) a Keleti Ipari Parktól északra fekvő  (hrsz.: 0285/2) gazdasági terület minimális  
telekméretét módosítja; 

d.) a 15345 hrsz-ú út szabályozási szélességét csökkenti; 
e.) a Toponár, Tamási Áron utca keleti folytatása, szabályozási szélességét növeli; 
f.) az egykori Ruhagyár területén a beépítés módjára vonatkozó szabályozási 

előírásokat felülvizsgálja; 
g.)  a Cukorgyár területén felülvizsgálja és módosítja a szabályozási előírásokat, 
h.) a Kapos Hotel fedett árkádépítésének feltételeként a teljes külső, városmaghoz 

illeszkedő rekonstrukciót és a magas tető ráépítést írja elő; 
i.) az egyéb karbantartási feladatok elvégzése kapcsán a: 

- szabályozási terv módosításával párhuzamosan az időközben történt 
adatmódosítások (telekalakítások) átvezetését rendeli el; 

- a KÉSZ felülvizsgálatát határozza el a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
tv. 3.§-a szerint, melynek célja a párhuzamos jogalkotás megszűntetése.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2012. december 31.  
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-----9. 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  
támogatták az előterjesztést.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1698   Száma: 11.04.28/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 17/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2005.(XI.17.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----10. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben 10 
rendeletmódosításra tesznek javaslatot. A Kaposvár számít rád rendeletet két előterjesztésben  
módosítják, viszont kérte a képviselő-testületet, hogy a módosításokat egy rendeletbe 
vezessék át.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1699   Száma: 11.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a 10 rendelet együtt szavazásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1700   Száma: 11.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítások elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 18/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/1997.(I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 19/2011.(IV.29.) 
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. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 20/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati biztosról szóló 21/1997.(V.15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 21/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét az iparosított technológiával épület lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkenését és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 
44/2009.(IX.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 22/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár Tiszteletbeli Polgárairól” cím adományozásáról 
szóló 28/2005.(V.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 23/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a város jelképeinek megállapításáról és használatának 
rendjéről szóló 16/1991.(VII.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 24/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a szabálysértésekről szóló 33/2005.(VI.27.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 25/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 26/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 
26/1999.(X.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----11. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról című 51/2007.(X.14.) önkormányzati rendet módosításáról 

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

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem támogatja a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság azon módosítását, hogy a cigánytanulók ösztöndíjának 
folyósításánál a műszaki, gazdasági és művészeti szakterületek támogatása is belekerüljön. 
Csak azon cigánytanulókat támogatja több pénzzel, akik a város gazdasága szempontjából 
fontos, meghatározó szakterületen végzik tanulmányaikat, mint például egészségügy, 
közbiztonság, oktatás és a hivatalon belüli munkavállalás.   
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a négy éves programban szerepel a 
cigánytanulók ösztöndíjának a kiterjesztése az előbb említett 4 szakon, további ösztöndíjak 
esetében változatlan formában megmarad minden támogatás, ezért további kiterjesztést nem 
javasol.  
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságban az  
ösztöndíj kiterjesztését, mert a bizottsági szakban nem mutatkozott hátrány a szakterületek 
kibővítésével. Nem látta a bővítés akadályait, mivel az újonnan javasolt területek is fontosak a 
város integrációjának elősegítésében, így a négy éves program pozitív kibővítése még további 
lehetőséget adhat a cigány tanulóknak, a már meglévő ösztöndíjak mellett.  
 
Felder Frigyes képviselő kihangsúlyozta, hogy az elmúlt 20 évben semmilyen integrációs  
politika nem történt, csak a pénzek kiosztásáról volt szó, és amennyiben Kaposvár tovább 
folyatja a hagyományokat, akkor az LMP ehhez nem fog asszisztálni, ellenkező esetben pedig 
maximálisan támogatja a törekvéseket.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok támogatta Pintér Attila tanácsnok javaslatát a bizottsági szakban, 
viszont a közvetlen integráció számára a legfontosabbak a már meghatározott területeken való 
azonos társadalmi csoportokkal való együttműködés. Amennyiben adott a szűkösebb keret, 
akkor a már meglévő területeket kell erősíteni, ezáltal nem támogatja a módosító javaslatot.   
 
Borhi Zsombor tanácsnok az eredeti előterjesztést támogatta, mert fontosnak tartotta a 
pályázat segítségével történő cigány tanulók elhelyezkedését, ezáltal társaikat is ki tudják 
emelni a társadalmi helyzetükből adódó életvitelből. Jelenleg nem tartotta fontosnak az 
ösztöndíj kibővítését, hanem évek elmúltával felülvizsgálhatják az ösztöndíj kibővítésének 
lehetőségét.  
 
Szita Károly polgármester számára fontos a kaposvári fiatalok főiskolai illetve egyetemi 
képzése, amennyiben a tudása ehhez megfelelő és anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
diplomát szerezzen. Cigány fiatalok népességükön belül alacsonyabb, mint egy százalék 
megy főiskolára, egyetemre, de alapvető célúk az, hogy növekedjen az arány. A másik cél,  
hogy az integráció szempontjából fontos szakterületekre próbálják orientálni őket a még 
magasabb ösztöndíjjal.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 1702   Száma: 11.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító 
javaslatáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 17.65 16.67 
Nem 13 76.47 72.21 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1703   Száma: 11.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 27/2011.(IV.29.) 
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. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1704   Száma: 11.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
83/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bursa Hungarica  

Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj folyósításáról szóló szabályzatát.  
 

Felelős:   Szita károly polgármester 
Közreműködik:  Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:   2011. október 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Cigánytanulók 

ösztöndíjának folyósításáról szóló szabályzatát.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:   2011. szeptember 1. 

 
 

-----12. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
többször módosított 54/2001.(XII.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szerint Kaposvár büszke lehet arra, hogy példát mutatott a 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, de az idők folyamán ez megszakadt és sok megyei 
jogú város előrébb tart már. Nehezen érthető, hogy polgármester úr környezettudatossága 
mellett az arra hivatott személyek miért magyarázkodásra fordítják az energiájukat, és miért  
nem a város folyamatos rendbetételére. Az általa javasolt várostisztítási akció látványosan 
sikeres volt, megragadta az alkalmat megköszönni az akcióhoz csatlakozott képviselők 
munkáját és bízott a takarítás folytatásában. Elszomorítónak találta a tavaszi virágosítást, 
mivel elenyészően kis területre ültettek virágokat, több nagyvárosban és kisebb településen 
esztétikailag is sokkal megkomponáltabb közterületek vannak. Kaposvár hagyománya 
kötelezi a várost nemcsak a szilárd hulladék elhelyezésére, ártalmatlanításra vonatkozó 
törvények betartására, hanem a város tisztábbá tételére és szépítésére.  
 
Szita Károly polgármester az elhangzottakat fontosnak vélte.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1705   Száma: 11.04.28/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 28/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----13. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház jegy- és bérletárainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

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

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

#: 1706   Száma: 11.04.28/12/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
84/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház jegy- és  
bérletárainak módosításáról szóló előterjesztést és a 2011/2012-es évad jegy- és bérletárait az  
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Jegyárak: 
 
A színházigazgató saját hatáskörébe rendelve a bruttó jegyárak differenciált alkalmazása az  
alábbiak szerint: 
 
- személyre szóló szabad jegyárak:           730 Ft-tól   5.520 Ft-ig 
- négy személyre szóló páholy jegyára:     5.630 Ft-tól 17.600 Ft-ig 
- gyermek előadás személyre szóló szabad jegyárai:     310 Ft-tól   3.130 Ft-ig 
- gyermek előadás négy személyre szóló páholy jegyára:  3.230 Ft-tól 10.000 Ft-ig 
 
- stúdiójegy:           750 Ft-tól   2.600 Ft-ig 
- szakmai jegy:            500 Ft 
 
 
Bérletárak: 
 

Bérletárak Ft-ban, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák 

Bérlet típusa Földszint 1-14. 
sor és I. emeleti 
erkély 1-4. sor 

Félemeleti 
páholy  
(4 hely) 

I. emeleti páholy 
(4 hely) 

Felnőtt bérlet 12.100 38.500 35.800 
Csiky bérlet (bemutató) 14.100 45.000 41.700 
Diák, nyugdíjas bérlet   8.400 27.100 24.500 
Főpróba bérlet 7.000 Ft/db 
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Jókai bérlet (ifjúsági, 2 előadás) 3.200 Ft/db 
Jókai bérlet (ifjúsági, 3 előadás) 4.200 Ft/db 
Csoportos (40 fő felett) vidéki felnőtt 
bérlet 

9.700 Ft/db 

Csoportos (40 fő felett) vidéki 
diákbérlet 

7.500 Ft/db 

Önkormányzati bérlet 9.900 Ft/db 
Gyermek bérlet  2.500 Ft/db 
Felolvasó bérlet (4 előadás)  4.000 Ft/db  
 

 

 Felnőtt Diák, nyugdíjas 
Stúdió bérlet 4 előadásos 7.040 Ft 4.930 Ft 
Stúdió bérlet 3 előadásos 5.280 Ft 3.700 Ft 
  

 II. emeleti erkély  
1-2.sor 

II. emeleti erkély  
3-5.sor 

Karzat bérlet 5 előadás - kaposvári 4.000 Ft 2.800 Ft 
Karzat bérlet 5 előadás - vidéki 3.500 Ft 2.500 Ft 
Karzat bérlet 3 előadás - kaposvári 2.400 Ft 1.700 Ft 
Karzat bérlet 3 előadás - vidéki 2.100 Ft 1.500 Ft 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Rátóti Zoltán igaz gató 
Határidő:  2011. május 1. 
 

-----14. Előterjesztés a kaposvári „EMI” táborhoz kapcsolódó önkormányzati 
vállalásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint az EMI tábor támogatása aránytalanul 
magas az egyéb kulturális célokra pályázókkal szemben, hiszen a táborban többnyire nem is  
kaposváriak vesznek részt, Fideszes pártpolitikai célokat szolgál a milliós nagyságrendű  
tábor. Kérte polgármester urat, hogy nézzen utána mit csinál a tábor, Was Albert kultúrájának 
ápolásán túl. Viszont az alapítványoknak, civil és  nyugdíjas szerveteknek csak 20-30 ezer Ft-
os aprópénzt juttatnak, ezért fontosnak vélte, hogy a képviselők újra gondolják át, hogy 
támogassák-e az előterjesztést.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy korábban is felmerült az EMI tábor támogatása, 
viszont akkor tartózkodott, mivel úgy tudta, hogy jobb oldali párt érdekkörébe tartozik, de 
azok után, hogy dr. Lamperth Mónika képviselő azt mondta, hogy Was Albertet a zászlójára 
tűzte, igennel fog szavazni. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1707   Száma: 11.04.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 10:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári „EMI” táborhoz 
kapcsolódó önkormányzati vállalásokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 

 

1. A Közgyűlés az Egyesült Magyar Ifjúság Közhasznú Egyesülettel kötendő támogatás i 
és együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

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

 
2. A Közgyűlés az EMI tábor működése kapcsán felmerülő szemétszállítási, víz- és  

csatornadíj költségek fedezetére 300 e Ft-os keretösszeget biztosít a költségvetési 
hiány terhére. 

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

 
-----15. Előterjesztés a Bölcsödei Központ nyári nyitvatartási rendjéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1708   Száma: 11.04.28/14/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
86/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődei Központ nyári nyitvatartási rendjét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

2011. június 27- július 22. között nyitva tartó bölcsődék: 
- Nemzetőr sor 10.  
- Búzavirág utca 19. 
- Somssich utca 10. 
 
2011. július 25- augusztus 19. között nyitva tartó bölcsődék: 
- Petőfi utca 18. 
- Szigetvári utca 7. 
 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igaz gató 
   Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
Határidő:   2011. május 1. 
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-----16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1709   Száma: 11.04.28/15/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
87/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratát a következőképpen módosítja: 

 

a) Az alapító okirat 3. pontja a következők szerint változik: 

 törölt tartalom: 

„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: helyi tűzvédelem (Ötv. 8. § (1)) 
Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében: 

a) szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását; 
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b) a tűz elleni védekezés érdekében – jogszabályok keretei között – megelőzési 
előírásokat, illetőleg szabályokat állapít meg, egyéb intézkedéseket tesz, 
valamint ellenőrzi a tűzvédelmi előírások megtartását; 

c) tűzoltási és műszaki mentési, valamint egyéb kárelhárítási feladatokat lát el, 
ennek érdekében készenléti szolgálatot tart; 

d) tűzesetek körülményeinek felderítése érdekében tűzvizsgálatot tart; 
e) a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a működési területen kívülre is 

vonul; 
f) tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörben eljár.” 

 új tartalom: 

 „3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: helyi tűzvédelem (Ötv. 8. § (1)) 

Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és a 
kapcsolódó jogszabályok értelmében: 

a) tűzoltás és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik a 
közvetlen tűz – és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések 
végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti szolgálatot tart, 

b) a tűz elleni védekezés érdekében – jogszabályok keretei között – megelőzési 
előírásokat, illetőleg szabályokat állapít meg, egyéb intézkedéseket tesz, 
ellenőrzi a tűzvédelmi előírások megtartását, valamint szankciós 
intézkedéseket kezdeményez, 

c) tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörben eljár,  

d) a tűzesetek körülményeinek felderítése érdekében önállóan vizsgálatot 
végez, illetve abban közreműködik, 

e) tűzvédelmi felvilágosítást és tájékoztatást végez, valamint jogszabályban 
meghatározott esetekben szakértői tevékenységet lát el, 

f) ellátja a jogszabályokban meghatározott gazdálkodási, anyagi, pénzügyi 
feladatokat, 

g) a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben meghatározott elsődleges 
működési körzeten kívül is vonul a meghatározott segítségnyújtási 
működési körzetbe.” 

 

b) Az alapító okirat 4. pontja a következők szerint változik: 

 törölt tartalom: 

„Szakfeladat számok: 
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

2010. január 1-jétől hatályos szakfeladat számok: 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység” 

beépülő tartalom: 

„2011. január 1-jétől hatályos szakfeladat számok: 
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842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842522 Megelőzés (szak) hatósági tevékenység 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel ” 

A 4. pont többi része változatlan marad. 
 

c) Az alapító okirat 5. pontja a következők szerint változik: 

 törölt tartalom: 

„5. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.” 

új tartalom: 

„5. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 

d) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint változik: 

törölt tartalom: 

„6. ÁFA alany.” 

új tartalom: 

„6. A költségvetési szerv ÁFA alany.” 
 

e) Az alapító okirat 7. pontja a következők szerint változik: 

 törölt tartalom: 

„7. Működési területe: a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos 
önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a 
tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. 
(XI.30.) BM rendelet szerint.” 

új tartalom: 

„7. Működési területe: a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos 
önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a 
tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 
32/2009.(XI.30.) ÖM rendelet szerint.” 

 

f) Az alapító okirat 12. pontja a következők szerint változik: 

 törölt tartalom: 

„12. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 

új tartalom: 
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„12. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 

g) Az alapító okirat 16. pontja a következők szerint változik: 

 törölt tartalom: 

„16. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.” 

új tartalom: 

„16. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény (Vagyontörvény) 27.§. (4)  
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, 
karbantartásával és felújításával kapcsolatos költségeket a költségvetési szerv 
viseli. A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól,  valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.” 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
 Dr. Nadrai Norbert titkársági igazgató 
Határidő: 2011. május 6. 
 
 
-----17. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási 

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

 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1710   Száma: 11.04.28/16/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul Sántos Község 

Önkormányzata Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz történő 
csatlakozásához, valamint a Társulási Szerződés 19/B. pontjának módosításához.  

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
               dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
     Határidő:              2011. április 28. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert és dr. 

Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt, hogy a módosított társulási szerződést aláírják. 
 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
               dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
     Közreműködik:          dr. Farkas Edit aljegyző  
     Határidő:                           2011. április 30. 
 
 
 

-----18. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 
üzemeltetésére kötendő rövid távú szerződésről 

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

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

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

 
 

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

#: 1711   Száma: 11.04.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
89/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KVG Zrt-vel 2011. április  
1-től 2012. április 30-ig terjedő időre a komplex építési és bontási hulladéklerakó 
üzemeltetésére szerződést köt, és egyúttal az ideiglenes szerződés lejárta előtt, 2012-ben új 
közbeszerzési eljárást folytat le a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 
üzemeltetőjének kiválasztására. 
A szerződés a Közgyűlés döntésével lép érvénybe. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:   2011. április 28. (szerződés érvénybe lépése) 
   2012. január 2. (közbeszerzési eljárás megindítása) 

 
 

-----19. Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gy. u. 122. sz. alatti üres lakóingatlan vételi 
ajánlatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        104. oldal, összesen: 127 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1712   Száma: 11.04.28/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
90/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Tallián Gy. u. 
122. sz. alatti (hrsz.: 4000) „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt     
ajánlatkérési felhívásra érkezett 15 millió Ft összegű vételárajánlatot nem fogadja el, az  
ajánlatkérési felhívást eredménytelenné nyilvánítja.  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy új 
értékbecslés alapján az ingatlan értékesítésére írjon ki pályázatot. 

 

Felelős:  Szita Károly  polgármester  
Közreműködik:           Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:              2011. május 15. (határozat közlésére)  

 
 
 

-----20. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 14. sz. alatti üres nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérletére érkezett ajánlatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

#: 1713   Száma: 11.04.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
91/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  2011. május 1-től  5 éves 
időtartamra  a Kaposvár, Fő u. 14. sz. alatt lévő alagsori 189 m2 alapterületű 
helyiségcsoportot bérbe adja a  Kapos Ezüstkanál Kft (képviseli Svidrán Ádám) Kaposfő, 
Petőfi u.75. részére az általa vállalt 160.00,.- Ft + ÁFA havi bérleti díjért. 

A helyiségben végzett beruházásokhoz az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja azzal, hogy a beruházást a bérlő saját költségén köteles elvégezni bérbeszámítás  
nélkül. 

Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt a bérleti jogviszony megszűnik, úgy az 
Önkormányzattal szemben a bérlő semmiféle követeléssel nem élhet. 

A bérleti díj minden év január 1-től emelésre kerül a KSH által közzétett, előző évre 
vonatkozó infláció mértékével, melynek első időpontja 2012. január 1. 

 
Felelős:   Szita  Károly polgármester  
Közreműködik:    Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:     2011. május 1.  (szerződés aláírása) 

 
 
-----21. Előterjesztés a Kaposvár, Rákóczi tér 16. sz. alatt lévő 455/A/7 hrsz-ú 130,79 m2 

alapterületű raktár vételi ajánlatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        106. oldal, összesen: 127 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1714   Száma: 11.04.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés 
 
92/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Rákóczi tér 
16. sz. alatti épületben lévő, a kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 455/A/7 hrsz felvett 
103,79 m2 alapterületű raktár  megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt ajánlatkérés i 
felhívást eredménytelenné nyilvánítja, az ingatlant nem idegeníti el dr.  Major Tamás  
(Kaposvár, Kossuth tér 4.) részére az általa ajánlott 3.100.000,- Ft vételárért. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésére 5.800.000.-Ft, mint induló licitáron ismételt pályázatot írjon ki. A vételárat  
ÁFA nem terheli. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:    2011. május 15.  

 
 
-----22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 7/2011.(III.9.) 

BM rendelet alapján benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

#: 1715   Száma: 11.04.28/21/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
93/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata által a 7/2011. (III.9). BM rendelet alapján benyújtott pályázatról szóló 
előterjesztést és a pályázat beadását az alábbiak szerint jóváhagyta.  
 
A Berzsenyi Dániel Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréjének és lámpatest korszerűsítés 
megvalósítása, melynek teljes bekerülési költsége 34.818.837,- Ft, az ehhez igényelt 
támogatási összeg 27.855.069 Ft. A fejlesztéshez szükséges 6.963.768,- Ft (20%), összegű  
önerőt a 2/2011 (III.01.) sz. önkormányzati rendelet 5. számú melléklet Intézményfelújítások 
Új induló feladatok keretösszeg terhére biztosítja.  
 
A Munkácsy Mihály Gimnázium tornacsarnok fűtésrekonstrukció, nyílászárócsere és kisebb 
felújítási munkák megvalósítása, melynek teljes bekerülési költsége 22.008.805,- Ft, az ehhez  
igényelt támogatási összeg 17.607.044 Ft. A fejlesztéshez szükséges 4.401.761,- Ft (20%), 
összegű önerőt a 2/2011 (III.01.) sz. önkormányzati rendelet 5. számú melléklet  
Intézményfelújítások Új induló feladatok keretösszeg terhére biztosítja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Bajzik Imre igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:            azonnal 
 
 
-----23. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő helyiség elidegenítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        108. oldal, összesen: 127 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1716   Száma: 11.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
94/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa Gy.u.14. sz. alatt lévő, a 
kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 53/A/9 hrsz alatt felvett 186 m2 alapterületű iroda 
megnevezésű ingatlant   pályázat útján elidegeníti az alábbi feltételekkel: 
 
A helyiségcsoport vételára, mint induló licitár  27.900.000,- Ft,  melyet ÁFA nem terhel. 
Vevő kötelezettsége és költsége az adásvételi szerződés elkészíttetése és ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezettetése. 
Vevő a vételárat és az értékbecslés díját egyösszegű készpénzben köteles megfizetni. 
Amennyiben az ingatlant vevő más funkcióra kívánja használni, a rendeltetésváltozással 
kapcsolatos hatósági és egyéb eljárás és azok költsége vevőt terheli. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné  igaz gató 
Határidő:    2011. május 1. (pályázat kiírása) 
 
 

-----24. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2010. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

#: 1717   Száma: 11.04.28/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
95/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2010. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1718   Száma: 11.04.28/24/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
96/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre Műszaki és Pályázati Igazgató  
Határidő:   Azonnal 

 
 

-----26. Előterjesztés a „Kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása érdekében” című pályázati felhívásra pályázat 
benyújtásáról, illetve ahhoz kapcsolódóan az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízási szerződésének 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1719   Száma: 11.04.28/25/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        111. oldal, összesen: 127 
 

Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
97/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos  
helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében” című pályázati felhíváshoz 
kapcsolódóan a pályázat benyújtását, illetve az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal a megbízási szerződést az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja, és a 2011. évi költségvetési rendeletében a költségvetési hiány terhére 7 500 000 
Ft + 25%ÁFA = 9 375 000 Ft-ot biztosít, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 

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

 
 
-----27. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping 

Kft és a Szent Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1720   Száma: 11.04.28/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
98/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal, a Szent Jupát Vízitúrázók Egyesülettel és a Deseda Kemping Kft-vel 
Együttműködési Megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

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

-----28. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1721   Száma: 11.04.28/27/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 
 
 
 



2011.05.16. 16:39:26        N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\jegyzőkönyv 2011-04-28.doc        Horváth Judit        113. oldal, összesen: 127 
 

Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
99/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a  39/2011.(II.25.) határozatát visszavonja és az  

alábbi határozatot hozza: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti 
irodaépület I. emeletén lévő 43,6 m2 alapterületű helyiséget pályázat nélkül 2011. május 1-
től 5 éves időtartamra  a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére bérbe adja  oly  
módon, hogy a helyiség bérleti díját terhelő ÁFA összegét, valamint 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. 

 
     Felelős:                         Szita Károly polgármester  
     Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
     Határidő:                       2011. május 1.  (bérleti szerződés aláírása) 
 
 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület 

2011. évi támogatását 117.500,- Ft-tal megemeli. 
 

     Felelős:                         Szita Károly polgármester  
     Közreműködik:             Molnár György igazgató 
     Határidő:                       2011. június 30. 
 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt együttműködési 

megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
     Felelős:                         Szita Károly polgármester  
     Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
     Határidő:                       2011. május 1.   
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-----29. Előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-11) önkormányzati 

önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1722   Száma: 11.04.28/28/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
100/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic 
vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére 2 870 659 Ft összegű  
támogatást biztosít a DDOP-2.1.3/B-11 kódszámú, „Helyi és térségi turisztikai 
desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és kialakítása” című pályázathoz 
szükséges önkormányzati önerő biztosítására a céltartalékban az önkormányzati 
pályázatok önereje elkülönített keret terhére. A forrás biztosítására a pályázat 
megvalósításának éves ütemezéséhez igazodóan kerül sor. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal (kötelezettségvállalás) 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár és a 
Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületnek DDOP-2.1.3/B-11 
kódszámú, „Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
létrehozása és kialakítása” című pályázatához pályázati önerőként az Együd Árpád 
Kulturális Központ 13 865 Ft, a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola 27 175 Ft támogatást biztosítson. A támogatás forrása a 
céltartalékban az intézményi pályázatok önereje elkülönített keret.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal (kötelezettségvállalás) 

 
 

-----30. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság által javasolt módosítás a következő: a bérleti szerződés 3. 
pontjában az ingatlan bérleti díjának meghatározását a11.270 e Ft + ÁFA/év meghatározásra 
javasolják változtatni.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy támogatják a módosító javaslatot.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1723   Száma: 11.04.28/29/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A módosított határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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101/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 6/2010. (I. 7.) 

önkormányzati határozat 1.) és 3.) pontjának határidejét 2011. május 31-i g 
meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2011. május 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 72/2010. (III. 29.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

„az Alapítvány a támogatási összeg felhasználásáról hitelesített számlamásolatokkal köteles  
elszámolni 2011. június 30-ig.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  azonnal 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 81/2010. (VI.28.) 

önkormányzati határozat 3.) pontjával elfogadott szerződés helyett a Kaposvári Nagypiac 
Kft-vel kötendő, a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező bérleti szerződés 
aláírására a Polgármestert felhatalmazza azzal, hogy a szerződés 3. pontjában az ingatlan 
bérleti díjának meghatározása a következő: 11.270 eFt + ÁFA/év.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2011. április 30. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 81/2010. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 5.), 6.) és 7.) pontjának határidejét 2011. június 30-i g 
meghosszabbítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
   Gonda László ügyvezető  
Határidő:   2011. június 30. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 85/2010. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 2.)  pontjának határidejét 2011. május 31-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. május 31. 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 99/2010. (IV. 28.) 
önkormányzati határozat 1.)  pontjának határidejét 2011. június 23-ig meghosszabbítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2011. június 23. 

 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 4. szám 

alatti, a kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 8/7/A/4 hrsz. alatt felvett 180,71 m2 
alapterületű üzlet megnevezésű ingatlant (Stühmer Kávézó) és az üzlethelyiségben lévő  
védett berendezési tárgyakat 2011. augusztus 1. napjától nyilvános pályázat útján bérbe 
adja.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kávézó 
üzemeltetésével a bérleti szerződés aláírásáig a Széchenyi István Kereskedelmi és  
Vendéglátóipari Szakképző Iskolát bízza meg. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

   Tóth Imre igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 1. 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 

 
a.) A 122/2010.(VI.10.) önkormányzati határozat 34.) pontját visszavonja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

   Sallay Attiláné igaz gató 
   Tóth Imre igazgató 

Határidő:   azonnal 
 
b.) A Kaposvár, Baross Gábor u. 5-13. szám alatti Piac- vásárcsarnok „Kaposvári 

Élelmiszerek Boltja” elnevezésű egységének bérleti szerződés keretében történő 
üzemeltetésével a Kaposvári Nagypiac Kft-t bízza meg.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:   2011. május 31. 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 171/2010. (VIII. 18.) 

önkormányzati határozat határidejét a Szolidaritási Alapítvány a Munkanélküliekért  
esetében 2011. május 31-ig meghosszabbítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. május 31. 
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10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 241/2010. (XII. 9.) 
önkormányzati határozat 4.) pontjának határidejét 2011. június 30-ig meghosszabbítja. 

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

 
 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 241/2010. (XII. 9.) 

önkormányzati határozat 8.) pontjának határidejét 2011. június 23-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. június 23. 

  
 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 245/2010. (XII. 9.) 

önkormányzati határozat 2.) pontjának határidejét 2011. június 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  2011. június 30. 
 
 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 255/2010. (XII.9.) 

önkormányzati határozat III. pontját az alábbiak szerint helyesbíti: 
 

„III.   Közvetett és közvetlen  pénzügyi források biztosítása (összesen 1.230.000 Ft) a 
rendezvényhez, az alábbiak szerint: „ 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. június 23. 
 
 
14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy munkatervében a 

2011. júniusi Közgyűlés időpontját 2011. június 23-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert  igazgató  
Határidő:  azonnal 
 
 
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 277/2010. (XII. 9.) 

önkormányzati határozatának 4/III/C. pontját a következők szerint módosítja: 
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C/ Mártírok és Hősök Közalapítvány 
 
Elnök: dr. Giber Vilmos 
Tagok: Agg József 
 dr. Bús János 
 Dinya Miklós 
 Pásztor István 
Ellenőrző bizottsága: 
 Marosvári György 
 Varga Róbert 
 Vas József 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 3/2011. (I. 13.) 

önkormányzati határozat 6.) pontjának határidejét a szerződéskötés vonatkozásában 2011. 
április 30-ig meghosszabbítja. 

 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. április 30. 
 
 
17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 15/2011. (II. 24.) 

önkormányzati határozat 6.) pontjának határidejét a szerződéskötés vonatkozásában 2011. 
június 30-ig meghosszabbítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2011. június 30. 
 
 
18. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 23/2011. (II. 24.) 

önkormányzati határozat 1.) pontjának határidejét 2011. május 15-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató  
Határidő:  2011. május 15. 
 
 
19. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 23/2011. (II. 24.) 

önkormányzati határozat 2.) és 3.) pontjának határidejét 2011. június 30-i g 
meghosszabbítja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató  
Határidő:  2011. június 30. 
 
20. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2011. (II. 24.) 

önkormányzati határozat visszavonja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató  
Határidő:  azonnal 
 
21. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 37/2011. (II. 24.) 

önkormányzati határozatot kiegészíti az alábbiak szerint: 
 

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 és a lakótelkek beépítési határidejét 2011. december 31-re 
módosítja. 
 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                                 2011. december 31. 

 
22. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 55/2011. (III. 23.) 

önkormányzati határozat 2.) pontjához tartozó költségfelosztást az alábbi tartalommal 
elfogadja: 

 
Funkciónkénti költség-felosztás  

Megnevezés Ft % 
Nem megosztható költségek 47 238 487 6,90% 
Lakófunkció összes elszámolható költség 165 720 403 24,21% 
Közösségi funkciókat szolgáló tevékenység 256 456 099 37,46% 

Közterületek fejlesztése (városi funkció) 115 137 835 16,82% 

Soft elemek 100 000 000 14,61% 
Összes elszámolható költség 684 552 824 100,00% 

 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  azonnal 
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-----31. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2011. I. negyedév) 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1724   Száma: 11.04.28/30/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2011. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----32. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1725   Száma: 11.04.28/31/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2011. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 

 
 
 
 

-----33. Előterjesztés az Uszoda és Gyógyfürdő területén lévő étterem bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1726   Száma: 11.04.28/32/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
104/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011. március 31. napjával 
jogutód nélkül megszűnt Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv által a 
Kaposvár, Csík F. sétány 1. területén megépítésre került 200 m2 alapterületű étterem és 15 
m2 alapterületű büfé helyiségek bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredménytelenné  
nyilvánítja. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanok tulajdonosaként felhatalmazza a 
Kaposvári  Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft-t, hogy a helyiségek bérletére az  
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően pályázatot írjon ki.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:   2011. május 15. (határozat közlése) 
 
 

-----34. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1727   Száma: 11.04.28/33/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:08  
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 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
105/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Gelencsér Ferencné képviselői keretből 

- Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért Alapítvány részére                  10.000 Ft 
- Tüskevárért 2007 Alapítvány részére   80.000 Ft 

 
Dr. Gyenesei Istvánné képviselői keretből 

- Somogy Polgáraiért Alapítvány részére                  20.000 Ft 
- Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért részére  10.000 Ft 
- Nyugdíjasok Kaposvári Egyesület Segítségnyújtó Alapítvány részére 5.000 Ft 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsága Oktatási és Kulturális Támogatási Keret 2011. évi keretéből 
 

- Búzavirág Alapítvány  10.000 Ft 
- „Egészséges Gyermekekért” Óvodai Alapítvány 10.000 Ft 
- Gyermekmosoly Alapítvány  10.000 Ft 
- Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány  10.000 Ft 
- Kaposvári Gárdonyi G. Ált. Iskoláért Alapítvány 20.000 Ft 
- TESZ-VESZ Alapítvány  10.000 Ft 
- Búvópatak Alapítvány  30.000 Ft 

Gera Katalin szobrászművész képzőművészeti albumának kiadására 
- Búvópatak Alapítvány  50.000 Ft 

Búvópatak folyóirat 2011.évi megjelentetéséhez 
- Képírás Művészeti Alapítvány  60.000 Ft 
- Mozart Alapítvány  200.000 Ft 
- Paleosochus-Krokodilokért Alapítvány  441.000 Ft 
- Somogy Táncegyüttes Alapítvány  100.000 Ft 
- Szárnyas Szó Alapítvány  400.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2011. július 31. 
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-----35. Képviselői előterjesztés a szemétszállítási díj számlázási rendjéről 
Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok----- 

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

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ő képviseli az előterjesztést, de dr. Lamperth 
Mónika képviselővel együtt nyújtották be azt. A szemétszállítás számlázási rendjéből fakadó 
problémákat említett, hogy a teljesítési időt követően küldte meg a szolgáltató a 
kiegyenlítésre váró számlákat és a lakóközösségek számára többletköltséget jelent a 
számlázási rend módosítása. Kérte a Közgyűléstől, hogy a többletköltségek kompenzálásának 
lehetőségét teremtse meg és bízza meg a holding vezetését azzal, hogy vizsgálja meg a 
számlázási rend jelzett problémáit.  
 
Szita Károly polgármester megbízta dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt a csatlakozó 
előterjesztés képviseletére.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kihangsúlyozta, hogy a számlázási renddel kapcsolatos 
vita már korábban lezajlott, ahol kimutatható volt, hogy mekkora többletterhet jelentett volna 
valamennyi kaposvárinak a szemétszállítási közszolgáltatást igénybevevőknek a korábbi 
elszámolási rendszer további működtetése.  
A számla kiegyenlítésének rövid idejéről elmondta, hogy a szolgáltatást igénybevevő két 
havonta köteles fizetni, a számlát követő 15 napon belül. A számlák kézbesítése nem 
dokumentált, tehát a társasházak esetében postai úton, a családi házak esetében diákmunka 
igénybevételével történik. Amennyiben elmarad a határidőben történő befizetés, akkor 20-25 
napon belül felszólítást küldenek, és a határidő lejárta után indítanak behajtási eljárást és  
számolnak kamatot.  
A fizetési mód megjelölése úgy történik, hogy alapesetben a szolgáltató csekkes fizetést jelöl 
meg addig, amíg nem érkezik részére kérés a bankszámlán történő kifizetésre, vagy pedig az  
igénybevevő számlázási előzménnyel nem rendelkezik. A fizetési mód megváltoztatása nem 
jelent többletköltséget az igénybevevő számára, ezért nincs mit vizsgálni.  
A KVG Zrt. számlái a törvényi előírásoknak megfelel, amit jogszabályokkal alátámasztott.  
Változó összegű számlákról elmondta, hogy törvény szerint a szolgáltató csak a ténylegesen 
elvégzett szolgáltatásért állíthat ki számlát, viszont több hónapban előfordul a napok 
számának változása miatt, hogy vagy egy nappal kevesebb vagy több alkalommal történik 
meg a szemétszállítás, és ebből adódik a számlák közti különbség.  
Az 1200 forintos lakásonkénti többletköltségről elmondta, hogy a társasházaknál 5000 forint 
helyett 6000 forint közös költséget számolnak fel, így eggyel több csekket kell befizetniük, 
ami nem jár semmilyen többletköltséggel.  
A számlázási rendszer tehát jogszerű és gazdaságilag ésszerű.   
 
 

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

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

 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő javasolta, hogy főjegyző úr kísérje el a társasházakba a 
díjbeszedések idejében, így látni fogja, hogy milyen problémák adódnak a 3 napos díjfizetési 
határidőből. Továbbra sem nyert bizonyítást az, hogy a korábbi számlázási rend milyen 
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többletköltségekkel terhelné a kaposváriakat. Hangsúlyozta, hogy a KVG Zrt által leírt 
számok nem felelnek meg a valóságnak és a Fideszesek által ráerőltetett 10,7 %-os 
díjemelésről a bíróságon bizonyítást nyert, hogy sosem mondott ilyet.   
 
Pintér Attila tanácsnok tudta, hogy sokkal többen vannak a társasházban élők, akiknek 
gondot okoz a megváltozott számlázási rend. Feszültséget okoz, ha olyan számlát kapnak a 
szolgáltatást igénybevevők, hogy már teljesíteniük kellett volna a számla befizetését. Ács 
Sándor e-mailben eljutatott levelében bemutatta a számlázási rendszerek közti különbséget: 
48 épületre 6 db számlára korábban 376 Ft/év került kiszámlázásra, a mostani 1200 Ft-ot is 
meghaladó kiszámlázással szemben, amit a társasháznak a lakókra kell terhelniük. A 
határozati javaslatban pedig ennek az összegnek a kompenzálását kérte megvizsgálni.  
Továbbá ellentmondást mutat számára az, hogy a KVG Zrt az idei évi költségvetésében 
szerepelt számlázási költség emelkedés mellett, a lakóközösségekre többletköltségeket terhelt,  
annak ellenére, hogy a holding és az új számlázási rend létrehozásával az volt a cél, hogy a 
városlakók díjfizetését megkönnyítsék. Az ürítésből adódó változásokat pedig állandó 
összegű számlázási összeggel javasolta megvalósítani.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ésszerűnek tartotta az egyösszegű számlázási díj 
kiszámlázását, viszont nem jogszerű és nem számlázhat ki a szolgáltató olyan költséget, amit 
még nem is teljesített. Kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi szemétszámlázási rendszer 
elszámolása nem jelenthet többletköltséget. A kért rendszer visszaállítása tényleges  
többletköltséget jelentene a városlakók számára. Elmondta, hogy eleget tesz dr. Lamperth 
Mónika képviselő meghívásának.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1728   Száma: 11.04.28/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 április 28 11:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 16.66 16.67 
Nem 14 77.78 77.77 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
106/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Lamperth Mónika képviselő és Pintér Attila 
tanácsnok által benyújtott, a szemétszállítási díj számlázási rendjéről szóló képviselői 
előterjesztés elfogadását nem támogatta.  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy több társasházi képviselővel történő egyeztetése 
során is kiderült az, hogy nem növekedett meg a megváltozott díjszámlázás miatt a szemétdíj 
költsége. Kérte azon társasházi lakosok jelentkezését, ahol a megváltozott számlázási rendszer 
miatt többletköltség alakult ki, hogy megtegyék a megfelelő jogi lépéseket.  
 
 
 
 
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 


