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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 - 

 
 



 
 
 

-----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 17 
jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. 
 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 

• A Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről szóló előterjesztést, 
 
• A Kontrássy u. 2/a. 1 napos bérbeadásáról szóló szóbeli előterjesztést, 

 
• Alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
Ismertette a meghívott vendégek névsorát. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1736   Száma: 11.06.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
117/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 
- a Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről szóló előterjesztést, 
- a Kontrássy u. 2/a. 1 napos bérbeadásáról szóló szóbeli előterjesztést, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget 

biztosított Mihalecz András frakcióvezető számára. 



 
 
 

Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról 
      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
3. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 

nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és 
a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba 
vételéről 

            Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      
7. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997. (I.21.) 
önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátásához 
való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti 
állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 

      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
      
11. Előterjesztés oktatási intézményvezetői megbízásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
 



 
 
 

12. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub 
idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó 
elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági 
integrációjának az előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

14. Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a Terhesgondozó további működéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán főjegyző 
 

20. Előterjesztés a 2. osztályos tanórai úszásoktatás programjának bevezetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó egyes 
ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

23. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére ingyenes tulajdonba 
adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 



 
 
 

24. Előterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások 
bérlakás állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. „Diplomások háza” beruházás 
elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti 
szerződésének meghosszabbítási kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati 
kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
31. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége 
Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

35. Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

36. Előterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának kihelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 



 
 
 

37. Előterjesztés a 2011. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
38. Előterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó bérlő-

kiválasztási jogról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

39. Előterjesztés a „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40. Előterjesztés a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 
szerződéskötésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

41. Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

42. Jelentés a lejárt közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

44. Előterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

45. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

46. Előterjesztés a Kontrássy u. 2/a. 1 napos bérbeadásáról 
 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 

47. Előterjesztés Hujbert Jánosné Kaposvár, Berzsenyi u. 2/c. II. épület 1./. ajtószám alatti 
lakos bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

48. Előterjesztés Monok Tibor Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32-34. 4./2. ajtószám alatti 
lakos bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

49. Előterjesztés Kisiván Zsolt Kaposvár, Berzsenyi u. 4./b. 2./2. ajtószám alatti lakos bérleti 
jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztés: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 



 
 
 

50. Előterjesztés Gulner Gézáné Kaposvár, Füredi u. 49. 3/11. szám alatti lakos 
gyógyszertámogatás elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről  
Előterjesztő: Torma János tanácsnok 

 
51. Előterjesztés Matics Anna Kaposvár, Streith M. u. 1. szám alatti lakos szemétszállítási díj 

támogatás megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

52. Előterjesztés Szentpáli Éva Mária Kaposvár, Jedlik Á. U. 1. szám alatti lakos 
szemétszállítási díj támogatás összegének megállapítása miatt benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

53. Előterjesztés Makray Lászlóné Kaposvár, Szombathely u. 3. fsz. 2. szám alatti lakos 
szemétszállítási díj támogatás elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

54. Előterjesztés Földvári Lajos Kaposvár, Fészerlak puszta 9. szám alatti lakos 
szemétszállítási díj támogatás megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

55. Előterjesztés Uzsák Ernő Kaposvár, Töröcskei u. 8. szám alatti lakos szemétszállítási díj 
támogatás elutasítása miatt benyújtott fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

56. Előterjesztés Picz Andrea Kaposvár, Füredi u. 24. 4/3. szám alatti lakos adósságkezelési 
támogatás elutasításával kapcsolatos fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

Mihalecz András tanácsnok napirend előtti felszólalásában elmondta: „Köszönöm a szót 
polgármester úr. Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem a napirend előtti hozzászólást, azért 
tartom fontosnak, hogy idézetről van szó, mielőtt bárki is félreértené, vagy részemről 
szemtelenségnek venné, amit most mondani fogok. A napirend előtti hozzászólásomnak a címe 
az arról szólna, hogy Gyurcsány vállán sírtam. „Mónika hol vagy?” tette fel a kérdést Gyurcsány 
Ferenc az MSZP hétvégi kongresszusán, majd amikor Lamperth Mónika jelentkezett, a volt 
miniszterelnök felé fordulva mesélte el, hogyan sírt a vállán, hogy had maradjon miniszter. 
Olvashattuk, illetve láthattuk is a sajtóban a minap. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő 
társak a szocialisták háza táján zajló perpatvar önmagában említésre sem lenne méltó, minden 
pártban vannak viták, ez a lehető legtermészetesebb dolog. Erről a rövid jelenetről azonban 
beszélnünk kell, mert ez nem csak a két ember kizárólagos magánügye, különösképpen nem ha 
Kaposvárról gondolkodunk erről a dologról. A Kaposváriak sokszor hallhatták, hogy Lamperth 
Mónika 2006-ban a párton belüli megbecsültségével váltotta meg miniszteri helyét a második 
Gyurcsány kormányban. Ezzel szemben a hétvégén kiderült, hogy Lamperth Mónika, illetve 
Lamperth Mónikát is csak megtűrték a Kormányban. Ez megint nem volna olyan fontos 
számunkra, ha csak képviselő asszonyról, volt miniszter asszonyról, Lamperth Mónikáról, illetve 
az ő életéről volna szó, de most azzal kellett szembesülnünk, hogy a kaposváriak számára 
rendkívül fontos fejlesztések ügyében azért nem sikerült elérnie semmit a miniszter asszonynak, 
mert a kisírt miniszteri pozíció súlytalanná és halk szavúvá tette a Kormányon belül. Tisztelt 



 
 
 

polgármester úr, tisztelt képviselő társaim. Gyurcsány Ferenc elmondása szerint a vállán sírt 
Lamperth Mónika azért, hogy miniszter maradhasson. Ennek tükrében hogyan is várhattuk volna 
el, hogy teljesítse a kaposváriaknak tett ígéreteit, hogyan várhattuk volna el a gyorsvasutat, 
hogyan várhattuk volna el a Kaposvár és az M7-es autópálya közti kétszer két sávos 
gyorsforgalmi utat, hogyan várhattuk volna el azt, hogy az Országgyűlésben is és a Kormányban 
is a kaposváriak érdekeit szolgálja az az ember, aki pityergéssel könyörögte be magát Gyurcsány 
Ferenc kormányába. Csodálkozhatunk e azon, hogy a bársonyszékben eltöltött hat évének 
semmilyen hasznát nem látták a kaposváriak. Tisztelt képviselő asszony a legnagyobb 
udvariassággal arra kérem, hogy akárhányszor rá tetszik hajtani a 67-es útra, akkor ne csak a 
Republic együttes kiváló dala jusson az eszébe, hanem az is, hogy ezt adta el a miniszterségéért. 
Önt saját politikai karrierje érdekelte, s nem pedig a kaposváriak képviselete. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Lampert Mónika képviselő: „Köszönöm szépen. Az, hogy a Fidesz Gyurcsány Ferenc 
szavahihetőségére építi a politikai állásfoglalását, ez új elem a kaposvári Fidesznél. Én azt 
gondolom, hogy Kaposváron sokkal nagyobb bajok vannak annál, minthogy 
személyeskedésekkel kelljen foglalkozni, öt percet áldozni a Közgyűlés idejéből arra, hogy az a 
karaktergyilkosság, amire a kaposvári Fideszesek próbálják építeni a velem szemben lévő 
álláspontjukat, ezt majd végig tudják csinálni. Szerintem a város eladósodottsága az a hihetetlen 
nagy teher, amit a Kaposváriak vállára raktak az Önök döntéseivel az elmúlt években. Az, hogy 
most takarítókat fognak elküldeni, olyan létszámcsökkentések és olyan szolgáltatáscsökkentések 
lesznek a városban, akár a tömegközlekedést nézem, akár mást, ami borzasztóan érinti a 
kaposváriakat. Szerintem ezzel kellene foglalkozni és nem azzal, hogy személyeskedjen, de 
természetesen, hogyha ez a Fidesz politikája, azt majd megítélik az emberek.” 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: „Minden évben ilyenkor a nyarat megelőző utolsó képviselő 
testületi ülésen tárgyaljuk ezt az előterjesztést, mégpedig azért, hogy mindarról számot adjunk, 
amit 2011. év elején elfogadtunk. Tájékoztatom Önöket, hogy az eredetileg elfogadott 
költségvetésnek megfelelően múlott el az elmúlt fél esztendő, azok a beruházások, amelyekről 
döntöttünk, azok folyamatban vannak, vagy elkészültek, illetve mindazon támogatások, amely 
2011-ben a költségvetésben megjelentek, azok itt vannak most is és az eredeti terveknek 
megfelelően folytatjuk ezt az esztendőt. A bizottságok támogatták, így elfogadásra javaslom a 
képviselő hölgyeknek és uraknak.” 

 
 

-----Kérdések----- 
 

Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, hogy az előterjesztés nyolcadik oldalán 
olvasható, hogy az önkormányzat éljen a pályázat benyújtási lehetőséggel. Kérdése, hogy 
korábban miért nem éltünk ezzel. Ebben a bekezdésben, melyben hivatkozásként szerepel a 
4/2011. BM. rendelet, amely szerint az első benyújtási határidő már le is járt. 



 
 
 

Szita Károly polgármester elmondta, éltünk mi ezzel eddig is, próbálkoztunk egyszer kétszer, 
csak nem kaptunk támogatást. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy 65 álláshely megszüntetéséről van szó 
ebben az előterjesztésben, szerinte ez a költségvetési módosítás hűen adja vissza, hogy a 
kaposvári költségvetés nagyon komoly gondokkal küzd, az eladósodottságból fakadóan. Szerinte 
ezzel a határozati javaslattal ez az előterjesztés nem támogatható. 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok véleménye szerint az előterjesztés korrekt módon veszi 
számba azokat a változásokat, amelyek bevételi és kiadási oldalon igénylik a módosításokat, 
azonban talált egy olyan témát, amely határozottabb intézkedést kíván. Számára nehezen 
értelmezhető, hogy a Kaposvári Egyetem 3.380 eFt-tal tartozik az önkormányzatnak és a 
felszólításra sem reagáltak. Javasolja, hogy a közgyűlés kötelezze a TISZK-et a követelés 
behajtására és kéri, hogy egy határozati javaslatként is kerüljön megfogalmazásra. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerint ez a költségvetés módosítás logikus folytatása annak a 
megszorító politikának, amit a 2011-es költségvetés elfogadásakor a kaposvári közgyűlés 
eldöntött. Abban az állításában a miniszterelnöknek, hogy az adósság a legnagyobb ellenség, 
vagy a miniszterelnöknek nincs igaza, vagy Szita Károlynak. Valaki itt ebben a kérdésben nem 
mond igazat, ugyanis a Fidesz a politikáját évek óta Kaposváron arra építi, hogy azok a 
beruházások, amelyek egyébként presztízs beruházásnak minősülnek, a fürdő, a jégcsarnok és a 
szökőkutak iszonyúan eladósították a várost és most ennek az árát valakinek meg kell fizetnie. 
Polgármester úr évek óta azt mondja, hogy a város fizetőképes és tudja törleszteni az 
adósságállományt és közben jól látszik, hogy kis fizetésű emberek, a szegény emberek 
megsarcolása  ebben a költségvetésben ez lesz az, ami majd hoz valamit a konyhára a kaposvári 
költségvetés számára. Azt gondolja, hogy ez egy olyan megszorítás, ami Kaposváron a 
szegényeket sújtja és ami következménye ennek a politikának. Ezért kérdezte meg írásban a 
belügyminisztert, hogy kaphat e Kaposvár állami támogatást abból a 31 milliárd forintból, amit 
erre az évre félretettek. A választ kiosztotta, és azt gondolja, hogyha igaz az az állítás, hogy 
Kaposvár nem adósodott el, akkor kapni fog pénzt, ha nem igaz, akkor majd meglátjuk mi lesz az 
eredmény. 
 
dr. Csató László tanácsnok véleménye szerint a költségvetés elfogadása és módosításakor az 
előterjesztésekben rendre a következőket olvashatjuk, a költségvetés teljesítése összességében a 
tervezettnek megfelelően alakul, a tárgyidőszakban gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, 
biztonságos fokú, az intézménytámogatás teljesítési aránya összességében megfelel az időarányos 
értéknek, a város pénzügyi helyzete stabil. A nyári időszak költségvetési döntéseiben pedig 
nagyon fontos a polgármester számára szabadkezet biztosítani, hiszen ez az időszak különösen az 
oktatási jellegű beszerzésekben, felújításokban fontos. Kaposvár az elmúlt 13 évben mindig 
ésszerűen, szabályosan és tervszerűen gazdálkodott. Akkor is a városlakók érdekeit szolgálta a 
költségvetés, amikor a szocialista szabaddemokrata kormányzás alatt hihetetlen mértékű 
forráselvonás történt az önkormányzatok kárára. 2002-2010-ig a szocialista kormányok 1600 
milliárd forintot vontak el az oktatástól, ez alapján nincs erkölcsi alapja a korrekt kaposvári 
költségvetést kritizálni azoknak a politikusoknak, akik ilyen hihetetlen mértékű pénzelvonáshoz 
kormánytagként, vagy más vezető politikusként hozzájárultak. Nincs erkölcsi alapja a kaposvári 



 
 
 

költségvetési módosításokat bírálni azoknak, akik az elmúlt években szakmai, gazdasági, 
politikai, erkölcsi hibák sorozatát követték el, melyekkel nemcsak a jelent élték fel, hanem a 
jövőt is elzálogosították. Nagyon nagy szerénységet kellene tanúsítaniuk az elmúlt időszak 
kormányhivatalnokainak szavaikban és tetteikben és el kellene ismerni azt a felelős munkát, 
amelyet a kaposvári polgármesteri hivatal az előző kormányok teremtette válság helyi 
leküzdésében végzett és végez. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok szerint az ellenzéknek egyik oldalról állandó napirendi ponton tartott 
témája az, hogy az önkormányzat nem hatékony, reformra szorul. Amikor próbál valamit lépni a 
kaposvári önkormányzat és nagy döntéseket meghoz, akkor meg azért tiltakozik, hogy miért 
hozza meg a döntéseit. Az álláshelyek megszüntetése egyrészről ésszerűsítés, másrészről 
kényszerűség is a gazdasági helyzet miatt. Tudomása szerint elég körültekintő az önkormányzat 
részéről az álláshely megszüntetés, mert nagy része nyugdíjba vonulással megoldható.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok 2006. októberében elhangzott hozzászólásból idézett: „Higgyétek el 
tudjuk a dolgunkat, én olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány elé 
terjeszteni, ami a kormánypárti és a szocialista politikusoknak is erős lehetőséget és mandátumot 
ad a regionális területfejlesztési tanácsban. Nyugodtan megtapsolhattok. Köszönöm. Ezt még 
mellékesen fűzte hozzá. Bízzatok bennem. Tisztességes javaslatot teszünk le az asztalra és 
fogunk erről egyeztetni frakció keretben is, ha kell választmányi keretben is. Gábor, felajánlom, 
hogy a választmány keretében is tudunk erről egyeztetni és olyan módosítás lesz, ami áthúzza azt 
az újságokban címlapon megjelent állítást, hogy majd innentől megnézhetjük magunkat, mert a 
Fidesz fogja osztani a pénzt.” Ezt Lamperth Mónika mondta 2006-ban és ez a politika az, ami 
okozza azt, hogy az önkormányzatoknak el kellett adósodnia, mert innentől kezdve indult meg a 
nagyon erős forráskivonás az önkormányzatoknál. Hogyha azokat a forrásokat, amit annak idején 
megkaptak az önkormányzatok, a mai napig is megkapnák, nem lenne téma az egész. Felháborító 
számára, hogy az, aki az egész önkormányzati forráskivonást elindította, most ő jelenik meg az 
önkormányzatok pénztárcájának védelmezőjeként. 
 
Dér Tamás tanácsnok szerint van valami diszkrét bája annak, amikor Gyurcsány bukott 
minisztere kioktat minket igazmondásból. Az adósságot nem az önkormányzatok okozták, hanem 
az állam. Egy pár dolog, ami még nem került szóba. A tűzoltóktól elvették a túlóra pénzt, mi 
visszaadjuk, a város megelőlegezi. A sportköltségvetésünkről. A megyei jogú városok között az 
előkelők között vagyunk, akik a legtöbb pénzzel támogatják a sportot, továbbá ki szeretné emelni 
a támogatást, mert a fejekben az van, hogy eltartója kell, hogy legyen a város. A városnak 
támogatnia kell minden olyan kezdeményezést, ami a városban valósul meg, minden olyan 
kezdeményezést, illetve olyan sporttevékenységet, amit a városban a mi sportolóink végeznek. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerint néhány olyan várost ismerünk Magyarországon, ahol 
mintha megállt volna az idő és különösebb változás nem állt volna elő, viszont Kaposvár egy 
pompás európai színvonalú, élhető, jó hangulatú város. Nem gondolhatja komolyan senki, hogy 
egy ekkora várost, még hogyha szép is, még ha impozáns is, hogy ez a néhány beruházás, mint 
uszoda, jégcsarnok és szökőkutak, el tudná adósítani. Esetleg hogy a költségvetés módosításában 
vannak kényszer döntések, azt senki sem jókedvében teszi de az, aki kormányzati munkát 
folytatott az elmúlt években, annak igenis tudnia kell, hogy nem azért akarnak bármilyen 
népszerűtlent, ha valami népszerűtlen is vagy kevésbé jó az itt élők számára meghozni, mert el 
akarják szegényíteni az embereket.  



 
 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő szerint nagy lehet a baj, ha egy napirend kapcsán a Fidesznek 
nincs más mondanivalója, mint hogy személy szerint őt vádolja és gyalázza. Örül annak, hogy a 
város szépül, de tényszerűen igaz, hogy néhány luxus beruházás oly mértékben eladósította a 
várost, hogy hosszú éveken keresztül és főleg a szegények cipelik majd ennek a terhét. 
 
Szita Károly polgármester nagyobb tájékozottságot szeretne kérni, mielőtt eljönnek a képviselő 
testületi ülésre. Szeretné elérni, hogy készüljenek fel bizonyos napirendi pontok tárgyalásánál, 
hogy megalapozott véleményt tudjanak mondani. Kaposvár azt az álláspontot képviseli, hogy 
megvárja, hogy valaki nyugdíjba vonuljon és annak a helyére nem vesz fel mást. Egyetért dr. 
Gyenesei Istvánné tanácsnok asszonnyal, ezért is léptek fel határozottan, nem kell határozati 
javaslatot tennie, mert a kaposvári TISZK már megtette ezeket a jogi lépéseket.  
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi javaslatot tett a határozati javaslatok 4-es pontjától a 11-es 
pontig egybe, de külön a többi határozati javaslatról szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1737   Száma: 11.06.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 4-11. pontjáról 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1738   Száma: 11.06.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat további pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 4 23.53 22.22 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
118/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási és felújítási 
célok ütemes megvalósítása érdekében, utólagos beszámolási kötelezettséggel 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyári közgyűlési szünet alatt döntsön a 
versenytárgyalások, illetve a közbeszerzési eljárások alapján esetlegesen jelentkező 
többletköltségek pénzügyi fedezetének biztosításáról költségvetési átcsoportosítások 
útján, illetve a többletbevételek, vagy a hiány terhére. 

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:   Bajzik Imre igazgató 

                                        Molnár György igazgató 
      Határidő:             2011. szeptember 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 

Város Városgondnokságánál a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv 
megszüntetése kapcsán csökkenő feladatok miatt 1 fő gazdasági álláshelyet 2011. május 
16.-tól megszüntet, ezzel egyidejűleg a Városgondnokság 2011. évi költségvetésében a 
személyi juttatások előirányzatát 880 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 
238 e Ft-tal csökkenti. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
                   Molnár György igazgató 
Határidő:           azonnal 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalánál a Rákóczi Stadion üzemeltetéséhez foglalkoztatott 
technikai álláshelyekből 1 fő mosónő álláshelyet 2011. július 01.-től megszüntet, ezzel 
egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésében a Rákóczi Stadion 
üzemeltetésével kapcsolatos működési kiadáson belül a személyi juttatások előirányzatát 
313 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 85 e Ft-tal csökkenti. 



 
 
 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
                   Molnár György igazgató 
Határidő:            2011. június 30. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy maximum 100.000 Ft 
értékben megvásárolja a Kaposvári Egyetem Kaposvár TISZK kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft.-ben lévő 100.000 Ft névértékű, 3,33 %-os tulajdoni részesedést biztosító 
üzletrészét. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és 
amennyiben a felajánlott vételárat az Egyetem nem fogadja el, az esetleges árverésen való 
részvételre. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Stickel Péter oktatási, kulturális és sport igazgató 
Határidő:            2011. június 30. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár-TISZK 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervében szereplő TIOP-3.1.1-
09. számú, a szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítására, az oktatás 
fejlesztésére irányuló projektje végrehajtásához 4.509 e Ft kölcsönt biztosít, 2012. május 
31.-i lejárattal, azzal a feltétellel, hogy a partner önkormányzatok járuljanak hozzá a hitel 
kamatához. (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlavezető bankja 
folyószámlahitel kamata feltételei mellett). 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:            2011. december 15. 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
A Közgyűlés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. a.) A települési önkormányzat lakosság száma 2010. január 1-jén 66.969 fő. 
II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 

ilyen jogcímen 3.130.174 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 634.111 ezer forint 

összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett. 
c.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 



 
 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. szeptember 10. 

 
7. A Közgyűlés hozzájárul a Rákóczi Stadionban található hirdetési felületek bérletére kötött 

szerződés oly módon történő módosításához, hogy a hirdetési felületek (32 m2 video 
tábla, 180 m hosszúságú LED hirdető panel) áramköltségét a Polgármesteri Hivatal 
számlázza tovább a bérlő Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. részére. A követelés a Kft. 
részére nyújtott támogatással szemben beszámításra kerül. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő: 2011. július 15. 

 
8. 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. szeptember 30-ig meghosszabbítja 
azzal, hogy a Társulás bevételei terhére köteles a kölcsön összegét minimalizálni. 

 
            Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a panelfelújítás 

finanszírozására 1-2-06-4300-1341-9 számon megkötött hitelkeret szerződésből fel nem 
használt 10.244.322 Ft-ról és az informatikai fejlesztések finanszírozására 1-2-06-4300-
0829-7 számon megkötött hitelkeret szerződésből fel nem használt 139.047 Ft-ról 
lemond. Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések módosítására oly módon, hogy 
változatlan futamidő mellett a törlesztő részletek kerüljenek átdolgozásra. 

 
            Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt. a lakossági hulladékgyűjtési szolgáltatásról 2011. július hónapban 
a társasházak részére egyhavi szolgáltatási díjat számlázzon ki, majd ezt követően térjen 
vissza a kéthavi számlázásra. A szolgáltató a módosítással érintett igénybevevőket köteles 
időben részletesen tájékoztatni az eltérő számlázás okáról, üteméről. 

            Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. július 01. (közlésre) 

 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy új Életfát állíttat összesen 

legfeljebb bruttó 22.500 e Ft összegért. Az Életfa felállításához 2011. évi költségvetésben 
10 millió Ft-ot biztosít és kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. évi költségvetésében a 
felhalmozási kiadások terhére e feladatra 12.500 e Ft előirányzatot hagy jóvá. 



 
 
 

            Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Stickel Péter igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. szeptember 30. (fedezet biztosítására) 

 
12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Petőfi S. Központi Óvodában 0,5 fő adminisztrátor 

álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. 
évre 141 eFt személyi juttatás és 38 eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

 
        Felelős:       Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:      Stickel Péter igazgató 
       Molnár György igazgató 
                     Tavali Gabriella óvodavezető 
        Határidő:                  2011. augusztus 31. 
 
13. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Rét utcai Központi Óvodában 0,75 fő adminisztrátor 

álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. 
évre 215 eFt személyi juttatás és 58 eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

 
        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Cseh Istvánné óvodavezető 
         Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

14. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Bajcsy-Zs. utcai Központi Óvodában 0,5 fő 
adminisztrátor álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 166 eFt személyi juttatás és 45 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

        Felelős:                 Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Molik Edit óvodavezető 
        Határidő:                 2011. augusztus 31. 
 

15. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Festetics K. Központi Óvodában 1 fő adminisztrátor 
álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. 
évre 281 eFt személyi juttatás és 76 eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

         Felelős:                 Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
         Határidő:                 2011. augusztus 31. 
 



 
 
 

16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Tar Csatár Központi Óvodában 0,25 fő 
adminisztrátor álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 95 eFt személyi juttatás és 26 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

         Felelős:                 Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Máté Mártonné óvodavezető 
         Határidő:                 2011. augusztus 31. 
 

17. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Nemzetőr sori Központi Óvodában 0,75 fő 
adminisztrátor álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 225 eFt személyi juttatás és 61 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

         Felelős:                Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:         Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Várkonyi Gáborné óvodavezető 
         Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

18. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskolában 
14 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő portás és 1,5 fő udvaros álláshelyet 2011. 
augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 4.593 eFt 
személyi juttatás és 1.240 eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
        Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

19. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnáziumban 1 fő 
takarító, 1 fő portás, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő titkárnő, 1 fő étkeztetési ügyintéző és 
1 fő oktatástechnikus álláshelyet 2011. július 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 2.082 eFt személyi juttatás és 562 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

            Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Garaminé Szente Éva igazgató 
        Határidő:                2011. július 31. 
 
 
 



 
 
 

20. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadóban 2,75 fő takarító, 
1 fő karbantartó és 1 fő oktatástechnikus álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, 
ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 1.310 eFt személyi juttatás és 353 eFt 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                dr. Benczéné Csorba Margit igazgató 
        Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

21. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Liszt F. Zeneiskolában 1 fő takarító álláshelyet 2011. 
augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 247 eFt 
személyi juttatás és 67 eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

         Felelős:                Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:         Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Kokas Ferenc igazgató 
         Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

22. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző 
Iskola és Kollégiumban 1 fő takarító és 1 fő gondnok álláshelyet 2011. augusztus 31-től 
megszüntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 552 eFt személyi juttatás és 150 
eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Tamás Károly igazgató 
         Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

23. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolában 4 fő takarító álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel 
egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 882 eFt személyi juttatás és 238 eFt munkaadót 
terhelő járulék előirányzatot elvon. 

         Felelős:                 Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Tóth Imre igazgató 
          Határidő:                2011. augusztus 31. 
 
 
 
 



 
 
 

24. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és 
Kollégiumban 3 fő takarító, 1 fő portás, 1 fő gépkocsivezető-anyagbeszerző és 0,5 fő 
szakmunkás álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 1.549 eFt személyi juttatás és 418 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

         Felelős:                 Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Agócs Attila igazgató 
          Határidő:                 2011. augusztus 31. 
 

25. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály Gimnáziumban 1 fő takarító és 1 
fő oktatástechnikus álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 597 eFt személyi juttatás és 161 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

         Felelős:                Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:         Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Gyallai Katalin igazgató 
          Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

26. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály Gimnáziumban 1 fő 
adminisztrátor álláshely létesítését 2011. augusztus 1-től engedélyezi, amelyhez az 
intézmény részére 2011. évre 367 eFt személyi juttatás és 99 eFt munkaadót terhelő 
járulék előirányzatot biztosít. 

        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:          Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Gyallai Katalin igazgató 
        Határidő:                2011. augusztus 1. 
 

27. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Táncsics Mihály Gimnáziumban 0,5 fő takarító, 1 fő 
karbantartó-udvaros és 0,5 fő hivatalsegéd álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, 
ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 578 eFt személyi juttatás és 156 eFt 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

         Felelős:                Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:         Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Reőthy Ferenc igazgató 
         Határidő:                2011. augusztus 31. 
 
 
 
 



 
 
 

28. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban 5 fő takarító, 3 fő karbantartó, 1 fő udvaros, 1 fő portás és 3 
fő adminisztrátor álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 3.722 eFt személyi juttatás és 1.005 eFt munkaadót terhelő 
járulék előirányzatot elvon. 

         Felelős:                Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:         Stickel Péter igazgató 
                Molnár György igazgató 
                Horváth Miklós igazgató 
         Határidő:                2011. augusztus 31. 
 

29. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában 
1 fő karbantartó álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 319 eFt személyi juttatás és 86 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

        Felelős:                 Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Keczeli László igazgató 
        Határidő:                 2011. augusztus 31. 
 

30. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban 2 fő 
karbantartó álláshelyet 2011. augusztus 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 527 eFt személyi juttatás és 142 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

        Felelős:                 Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 dr. Giber Vilmos igazgató 
        Határidő:                 2011. augusztus 31. 
 

31. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Együd Á. Kulturális Központban 1,5 fő karbantartó 
és 1 fő gyűjteménykezelő álláshelyet 2011. június 30-tól megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 1.371 eFt személyi juttatás és 370 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

         Felelős:                 Szita Károly polgármester 
         Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Horváth Gáborné igazgató 
         Határidő:                 2011. június 30. 
 
 
 



 
 
 

32. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Együd Á. Általános Művelődési Központban 1 fő 
műszaki vezető álláshely létesítését 2011. július 1-től engedélyezi, amelyhez az 
intézmény részére 2011. évre 677 eFt személyi juttatás és 183 eFt munkaadót terhelő 
járulék előirányzatot biztosít. 

        Felelős:                 Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                 Molnár György igazgató 
                 Horváth Gáborné igazgató 
         Határidő:                 2011. július 1. 
 

33. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester, hogy az intézményvezetők írásos kérelmére 
indokolt esetben az általános, 2011. augusztus 31-i határidőtől eltérő álláshely 
megszüntetést engedélyezzen. 

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

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

- A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt 
követő években  is biztosítani tudja. 

 
- A Közgyűlés 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 munkavállalók – 
munkaviszonyba töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  

 
           A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a   

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 

      Felelős:                 Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:                 2011. szeptember 28. (létszámcsökkentési pályázat benyújtása) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1739   Száma: 11.06.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 4 23.53 22.22 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 29/2011. (VI.28.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító, 2/2011. 
(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 

 
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mi indokolta a desedai látogatói központot 
helyének módosítását. 
 
Tóth István alpolgármester válaszában elmondta, hogy a beadott pályázathoz képest lényeges 
változás, hogy amikor a bemutatóterem helymeghatározásra került, akkor a 67-es út nyomvonala 
még a közelében volt. Ez most már távolabb került Magyaregres irányába. A másik ok pedig, 
hogy igyekeztek szakemberek bevonásával olyan diszponált helyet találni, ami méltó ehhez a 
bemutatóhelyhez, ami most visszakerült a desedai strand térségébe. Jelenleg folyik annak 
egyeztetése, hogy a változtatást elfogadja-e a támogató szervezet. 
 

 
 
 
 



 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a desedai kirándulóközpont helyével kapcsolatban továbbra is azon a 
véleményen van, hogy a két évvel ezelőtt beadott pályázati anyagban meghatározott terület 
sokkal ideálisabb lenne. Örömtelinek találta viszont, hogy a 67-es út távolabb került ettől a 
szabadidős központtól, bár azt is megjegyezte, hogy a Deseda elsősorban a kaposváriak 
kirándulóhelye, így az út távolabb kerülésének különösebb jelentősége nincs.  Az eredeti 
tervezéskor sem a rentábilitás volt az elsődleges szempont. Nem tartja helyesnek, és nem tudja 
támogatni a kirándulóközpont áthelyezését.  
 
Szita Károly polgármester  osztotta az alpolgármester úr véleményét: látogatóközpontot oda 
kell építeni, ami megközelíthető, és ahol látogató van.  
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1740   Száma: 11.06.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 

    
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 30/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

 
-----3. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 

nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
 

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

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



 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1741   Száma: 11.06.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 31/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi 
területté nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

 
-----4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati 

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

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerint a Közgyűlés eseményeit a televízión keresztül követő 
kaposváriak miatt lett volna fontos, hogy a főjegyző úr mondjon néhány szóbeli kiegészítést a 
rendeletmódosítással kapcsolatban. Szomorúnak találja, hogy a vagyonrendeletet úgy módosítják, 
hogy a polgármester kap egy felhatalmazást, mellyel pályáztatás nélkül bérbe adhatja az 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségeket, a nem lakáscélú ingatlanokat.  A vagyonrendeletben 
meghatározott összegnek akár 10%-áért is odaadhatja ezeket az ingatlanokat. Kaposváron pang 



 
 
 

az ingatlanpiac, és ez persze egy lehetőség arra, hogy hasznosuljanak ezek az ingatlanok, de azt is 
jelzi, hogy itt komoly problémák vannak. Összességében az irányt támogathatónak tartja, de a 
döntési hatáskört módosítani kellene. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok az önkormányzati rendelettel kapcsolatosan elmondta, hogy a 10% 
bérleti díj kulturális, művészeti, közösségi tevékenység céljára, átmeneti hasznosításra (45 napig) 
ad lehetőséget a rendelet. Ez nem általános, hogy ezeket a helyiségeket akár 10% -ért is meg 
lehet pályázni.  Valóban pang a kaposvári ingatlanpiac, de az országos ingatlanpiac – az előző 
politikai vezetés miatt- szintén rossz helyzetben van. 
 
dr. Csató László tanácsnok szintén fontosnak tartotta elmondani, hogy ezeket a helyiségeket 
kulturális, művészeti, közösségi tevékenység céljára történő, átmeneti hasznosításra ajánlja fel az 
önkormányzat alacsonyabb bérleti díjért, nem pedig gazdasági tevékenység folytatására. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző két dologra reagált. Véleménye szerint a kaposvári 
ingatlanpiac helyzete nem katasztrofális. Elmondta, hogy fél éve mutatták be, hogy a több 100 
önkormányzati ingatlanból mindössze kb. 2 tucat üres, és az 1 éven túl üres ingatlanok száma 10 
körül mozog. Az élet hozta azt a változtatási javaslatot, amiről most dönteni kell.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1742   Száma: 11.06.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

119/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Somogy Megyei Építészkamarával 2011. 
május 30-án a Kaposvár, Kossuth tér 5. sz. alatti helyiségcsoport bérletére 2011. június 16-tól 
2011. június 25-ig terjedő időre megkötött 21.179,-Ft+áfa bérleti díjat és 5.000,-Ft közüzemi 
költségátalányt tartalmazó szerződést. 
 
      Felelős:                   Szita Károly polgármester  
      Közreműködik:              Sallay Attiláné igazgató 
      Határidő:                  azonnal 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1743   Száma: 11.06.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 32/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. 
(II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek 

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

 
 

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

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

 



 
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1744   Száma: 11.06.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 33/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1745   Száma: 11.06.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 



 
 
 

Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 34/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----6. Előterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba 
vételéről 

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

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1746   Száma: 11.06.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
120/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Toponári u. 
44. (hrsz.: 13151) szám alatti 2 szobás, komfortos szolgálati lakást 2011. július 1. 
napjával, az ugyanezen ingatlan részét képező 1 szobás, komfortos szolgálati lakást 2011. 
október 1. napjával a bérlakás-állományból törli, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az 
ingatlan hasznosításáról készüljön előterjesztés a szeptemberi Közgyűlésre. 

 



 
 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő: 2011. július 1., illetve 2011. október 1. (bérlakás-állományból törlés) 

2011. szeptember 29. (előterjesztés a hasznosításról) 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nádasdi u. 47. 1. ajtószám alatti 1 
szobás, komfortos lakást 2011. július 1. napjával bérlakás-állományba veszi, és azt 
szociális jellegű bérlakásként hasznosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 

Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:   2011. július 1. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1747   Száma: 11.06.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-módosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 35/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény  végrehajtásáról 
rendelkező 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-----7. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997. (I.21.) 

önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 
szociális rendelet módosítását a számozás módosításával támogatta. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte az előterjesztőtől, hogy a támogatási formák 
feltételezhető átfedésnél  rendelkezésre áll-e pontosabb számadat. Tévedés esetén ugyanis sokan 
kieshetnek a támogatásból.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a kérdésre reagálva elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a 
becsléseknek megvan a veszélye, de ebben az esetben a 8000 körüli becsléssel  nagyot nem 
fognak tévedni.  Elmondta azt is, hogy jelenleg közel 11.000 családról van információ, az adott 
jövedelmek alakulásáról egy-egy adott időszakban viszont nincs. Nemcsak a szabályozás 
változott, hanem az ellátás alapjául szolgáló jövedelemhatárok is jelentős mértékben változtak. 
Emiatt is bővülni fog majd az ellátottak köre.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok ezt az előterjesztést rendkívül fontosnak ítélte. Elmondta, hogy ez az 
előterjesztés két dologról szól: egyrészt a szemétszállítási díj bekerül a lakásfenntartási 
támogatásba, másrészt pedig a zöldfoglalkoztatás kérdését taglalja. A megváltozott szociális 
törvény (a fogyasztási egységgel kell számolni a jövőben, az egy főre jutó jövedelem helyett) 
jobban tükrözi egy család szerkezetét. A jövedelemhatár összege pedig megnőtt. Korábban 
amennyiben a 20%-ot nem érte el a rezsiköltség, akkor az a család kiesett a támogatásból. Ennek 
megszűnésével sok család bekerülhet a rendszerbe . A rendeletbe beépül a vagyonnal kapcsolatos 
vizsgálat is, ami  egy indokolt lépés. A táblázatból jól látható, hogy jelentősen kibővült a 
rászorulók köre, ami sok ezer további kaposvári családon segíthet. Végül reményét fejezte ki, 
hogy sokan fognak élni a zöldfoglalkoztatás lehetőségével.  
 
Szita Károly polgármester A „Kaposvár a legfontosabb” program egyik célkitűzése volt a 
zöldfoglalkoztatás beindítását. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1748   Száma: 11.06.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
121/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2011. szeptember 1. napjától a 

szociálpolitikai előirányzatok között szereplő normatív és adósságkezeléshez kapcsolódó 
lakásfenntartási támogatás, valamint a helyi lakásfenntartási támogatás előirányzata 
önerejéhez 9.600 eFt önkormányzati forrást biztosít a szemétszállítási díj támogatás 
előirányzata várható maradványa terhére. Ezt a 2011. évi költségvetési rendeletének soron 
következő módosítása során átvezeti. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
  Budai Józsefné irodavezető 

Határidő:   2011. szeptember 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

zöldfoglalkoztatás ellátása érdekében a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezettel, valamint a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az előterjesztés mellékletét képező  
háromoldalú megállapodást kösse meg. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:   2011. június 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonát képező és a Kapos Kistérségi Szociális 

Szövetkezettel, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával 
kötendő háromoldalú megállapodás 1. számú mellékletében rögzített földterületeket 
határozatlan időtartamra a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezet részére térítésmentesen 



 
 
 

használatba adja, a használati díjat terhelő ÁFA megfizetése mellett azzal a céllal, hogy azon 
egyrészt saját hasznára, saját forrásból gazdálkodást folytasson, másrészt, hogy abból a 
támogatásra jogosult szociálisan rászoruló személyek részére a családi szükségletek 
kielégítését szolgáló konyhakerti növénytermesztéshez földterületet biztosítson. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
            Határidő:  2011. június 30. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1749   Száma: 11.06.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatokkal együtt a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 36/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
12/2000. (III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1750   Száma: 11.06.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 4/1997. (I.21.) önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbiak 
szerint szavazott: 



 
 
 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 37/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/1997. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati 
ellátásához való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 

szóló 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1751   Száma: 11.06.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 



 
 
 

Megjegyzés: 
 
122/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy hozzájárul Somodor Község 
csatlakozásához a kaposvári 2. számú felnőtt fogászati körzethez.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:   2011. július 31. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1752   Száma: 11.06.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a rendelet-módosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 38/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----9. Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester a 2011-12-es tanév előkészítésének kapcsán felhívta a Közgyűlés 
figyelmét, hogy az előterjesztéshez kiegészítés is tartozik, valamint, hogy az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
módosításait támogatják.  
 



 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő megkérdezte, hogy az általános iskolák integrációja csak pár éve 
kezdődött el, akkor mégis miért van szükség ilyen hamar szakértői vizsgálatra.  
 
Pintér Attila tanácsnok négy kérdést intézett az előterjesztőhöz. Egyrészt, hogy nem tart-e attól, 
hogy a csoportlétszámok +10%-os emelése miatt az egyéni foglalkozásra, felzárkóztatásra 
szánható időkeret megrövidül. Másrészt a művészeti oktatás terén a térítési díj 15%-os emelése 
nem nehezíti-e majd meg a rosszabb anyagi körülmények között élő családok helyzetét.   
Harmadsorban az előterjesztő nem tart-e attól, hogy ha a tagintézmények vezetőinek kötelező 
óraterhelése a duplájára emelkedik, akkor ezzel a vezetők még nehezebb helyzetbe kerülnek. A 
munkaközösségek számának racionalizálására vonatkozott a 4. kérdés.  Véleménye szerint ezt 
nem kéne létszámhoz kötni.  
 
dr. Giber Vilmos képviselő arról érdeklődött, hogy a tavalyi évhez képest jóval több gyermeket 
írattak be az óvodákba, és ez az örvendetes emelkedés minek köszönhető. Demográfiai 
emelkedésről van-e szó, vagy Kaposvár környékéről írattak be több gyermeket? 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok a kaposfüredi óvodával kapcsolatosan kérdezte, hogy megfelelő és 
biztonságos-e az ott lévő szakemberek létszáma . Az újabb óraszám csökkenés miatt nem kerül-e 
veszélybe az ellátás. A Közgyűlés által korábban elfogadott 900.000 Ft-os felújítási összeg mikor 
kerül felhasználásra.  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok A Toldi iskola átszervezése kapcsán zavarosnak ítéli a 
pedagógusok foglalkoztatását. Ennek tisztázását kéri.  
 
Szita Károly polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy egy mondat kimaradt a 
szakértői vizsgálatra vonatkozó határozati javaslatból: az új oktatási törvény elfogadását 
követően. Az oktatási törvény az eddigi hírek alapján át fogja több mindenben rendezni a 
fenntartói viszonyokat az alapfokú oktatásban, középfokon pedig elsősorban a szakképzés 
fenntartói szerepe, valamint a szakképzésnek nem csupán az irányítása, hanem a tematikája is 
változni fog. Akkor célszerű az újabb szakértői vizsgálat elvégzése, amikor már láthatóak az új 
oktatási törvényből származó követelések illetve kötelezettségek.  
Az önkormányzat minden évben megadja ezt a lehetőséget az osztálylétszámok bontására. 
Emellett pedig ott vannak a különböző tantárgyi bontások, amelyek megadják azt a lehetőséget, 
hogy ott, ahol a szakma kérte (és engedélyezte) ezeket a bontásokat, ott kisebb csoportokban 
történjék meg az oktatás.  
Minden emelésben van kockázat. Erről az emelésről egyeztettek a tagintézmények vezetőivel, 
tehát ez egyetlen igazgatónak sem jelenthet nagy problémát.  
A munkaközösségek racionalizálása szakmai alapon történt. Elfogadtuk azokat a szakmai 
véleményeket, amelyeket az iskolaigazgatók közvetítettek.  
A vidékről bejáró gyermekeket évről-évre fogadja a város. Nagyon sok önkormányzat már nem 
tudja működtetni az intézményhálózatát, így a gyermekek bekerülnek Kaposvárra.  Ez okozza a 
nagyobb gyermeklétszámot, és valószínűleg ez a tendencia folytatódni fog az elkövetkezendő 
években.  
 
 



 
 
 

Az óvodai struktúra mindig a gyermeklétszámhoz lett igazítva.  Arra büszkék lehetünk, hogy a 
Sörház Utcai Tagóvoda bezárását követően minden egyes dolgozót sikerült máshova áthelyezni. 
A 900.000 Ft-tal kapcsolatban annyit mondott, hogy ez a pénz nyilvánvalóan meg is van, 
felhasználható.  
 
Stickel Péter igazgató szerint mind a szakmai -, mind a technikai létszám tekintetében optimális 
létszámmal működik a füredi óvoda. Ez az óvoda vezetésével is le lett egyeztetve.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok a polgármester válasza kapcsán két dologra hívta fel a figyelmet.  
Egyrészt a kérdés nem vélemény.  Másrészt: ami minden évben bevett gyakorlat volt, az nem 
biztos, hogy most is jó. Számtalan olyan előterjesztés van, ami a korábbi döntések valamelyikét 
felülírja, módosítja. A költségvetés szigora egyértelműen megmutatkozik ennél ez 
előterjesztésnél.   Az osztály- és csoportlétszámok emelésének lehetőségét a Közgyűlés valóban 
mindig megadja.  Ez így természetesen kevesebbe kerül, mint plusz osztályt indítani.  
A művészeti oktatás térítési díjára vonatkozóan elmondta, hogy az emelés bizony lehetőséget 
vehet el. Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e ilyen mértékben emelni a díjat? A kötelező 
óraszámemeléssel kapcsolatban szintén látható, hogy a költségvetés szigora vezette az 
előterjesztőt, mert ezzel is pénzt akar megtakarítani. A munkaközösségek létszámára 
vonatkozóan pedig kiemelte, hogy jelen előterjesztés nem ad lehetőséget 13 fő alatti 
munkaközösség szerveződésére.  Továbbá hozzátette, hogy egy munkaközösség vezetése 
óraszám-kedvezménnyel jár (vagy járhat). 
 
dr. Csató László tanácsnok a Közgyűlés nevében köszönetet mondott az Oktatási 
Igazgatóságnak ezen előterjesztésének alapos, jól áttekinthető  előkészítéséért.  Ennek alapján 
eredményes, nyugodt tanévet vár. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondása szerint a füredi óvodában se a dolgozók, se a szülők 
nem tudnak arról, hogy minden rendben lenne.  Az óvodát bizony fejleszteni kéne, mert 
ellenkező esetben a szülők behozzák gyermekeiket Kaposvárra, ellehetetlenül óvoda és iskola 
egyaránt. Az a családias légkör, ami Füreden jelen van, a városban már nincs meg. Az 
óraszámelvonást nem lehet elbagatellizálni, mert ez anyagiak vonatkozásában (fizetés) is 
megmutatkozik. Ezek az emberek nem fogják tudni tartósan és jól elvégezni a feladataikat, ha így 
marad a helyzet.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy ez az előterjesztés teljes mértékben alá van 
rendelve a költségvetési megszorításoknak. Ez egy személytelen előterjesztés – ebben egyetértett 
Heintz Tamással.  Gyeneseiné képviselő asszony felszólalása kapcsán annyit tett szóvá, hogy 
nem a Toldi átszervezéséről van szó, mert a határozati javaslat első pontja az iskola 
megszüntetésről szól.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy képviselő úr is egyéni sorosokat és közösségi 
érdekeket említ, ugyanez figyelhető meg a Toldi iskolánál is. Nem hiszi, hogy ennek valamiféle 
foganatja lesz. 
 



 
 
 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy szeretné megköszönni Stickel Péter igazgató úrnak 
és kollégáinak, iskola és óvodavezetőinknek azt a rendkívül hatékony és a gyermekek érdekét 
képviselő előterjesztés megfogalmazását, ami most itt van előttünk. Az oktatás tekintetében csak 
egyetlenegy érték létezik, hogy versenyképes tudást tud-e biztosítani a gyerekeknek. Ha 
versenyképes tudást tud biztosítani és az iskola elvégzését követően pedig munkát, akkor rendben 
van. Ha az iskola elvégzését követően azért nem tud elhelyezkedni a gyerek, mert nem kap 
versenyképes tudást az adott iskolában, akkor nincs rendben. A kiegészítéssel, illetve a bizottsági 
módosításokkal együtt kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatokra. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1753   Száma: 11.06.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a kiegészítésekkel és a módosítással 
együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
123/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közoktatási törvény 102 § 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján a 3. számú melléklet II. rész 7. 
pontjának megfelelően szükség esetén hozzájárul a maximális osztály és csoportlétszámok 20 %-
kal történő túllépéséhez. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2011. szeptember 01. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közoktatási törvény 102 § 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján a 3. számú melléklet II. rész 8. 
pontjának megfelelően szükség esetén hozzájárul a 7. pontban meghatározott maximális 
létszámok további 10 %-os túllépéséhez, ha az intézmény ezt oktatásszervezési indok alapján 



 
 
 

hajtja végre és a szükséges egyetértő nyilatkozatokat a nevesített csoportokra vagy osztályokra 
beszerzi. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett közoktatási intézmények vezetői, igazgatói 
 Határidő:  2011. szeptember 01. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Orci Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását a kiosztott szerződés-tervezet 
szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 15. 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Magyaregres Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 15. 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Kaposújlak Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 15. 

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását a kiosztott 
szerződés-tervezet szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
                               dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 15. 

 



 
 
 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es nevelési évre az óvodák 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg. 

 

Intézmény 

Reggeli nyitás 
időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

1. Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

2. Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

3. Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

4. Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

5. Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,45 17,15 10,30 

6.  Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10,30 

 
    Felelős:               Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
    Határidő:            2011. szeptember 01.  
 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az óvodákban a 
gyógytestnevelésre jogosult gyerekek ellátásával kapcsolatos többletfeladatokhoz a Bárczi 
Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és 
Nevelési Tanácsadónak 1 fő gyógytestnevelő álláshelyet és 11 túlórát biztosít 2011. szeptember 
01-től  a 2011/2012-es nevelési évre.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                                   Molnár György igazgató 
   Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató 
 Határidő:   2011. szeptember 01. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2011. augusztus 15-től a 
Bajcsy-Zsilinszky Központi Óvodából 1 fő  fejlesztő pedagógus státuszt elvon.  
 
    Felelős:               Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                          Molnár György igazgató 
                                Molik Edit óvodavezető 
    Határidő:           2011. augusztus 15. 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011. augusztus 15-től a 
Tar Csatár Központi Óvodából 1fő dajka  státuszt elvon.  
 
    Felelős:               Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                          Molnár György igazgató 
                                Máté Mártonné óvodavezető 
    Határidő:            2011. augusztus 15. 
 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévben a 
Kinizsi Ltp-i Tagiskolában 1 osztályt zárol és a Kaposvári Központi Általános Iskolából 2011. 
augusztus 15-től 1 pedagógus státuszt elvon.  
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                      Molnár György igazgató 
                            Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
Határidő:   2011. augusztus 15. 
 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévre, 
terápiás foglalkozásokra a Toponári Tagiskolának 20 órát biztosít 2011. szeptember 01-től.  
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                           Molnár György igazgató 
                           Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
Határidő:   2011. szeptember 01. 
 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévben a 
Pécsi Úti Tagiskolának a „Nyelvoktató kisebbségi oktatás”-ra további heti két nyelvórát biztosít 
2011. szeptember 01-től. 
  
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                           Molnár György igazgató 
                           Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
Határidő:   2011. szeptember 01.  
 
 
 



 
 
 

 14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy engedélyezi a   2011/2012-
es tanévtől a Pécsi Utcai Tagiskola első és második osztályában az iskolaotthonos (egész napos) 
képzést, ezzel együtt további egy napközis csoporttal kevesebb indul. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                           Molnár György igazgató 
                           Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
Határidő:   2011. szeptember 01.  
 
15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévtől a 
Zrínyi Ilona Tagiskolának, a két tanítási nyelvű első osztályban 2 fő részére a nyelvpótlékot, az 
angolnyelv bontására további heti 10 órát, valamint az angol nyelvi lektor számára további heti 2 
órát biztosít 2011. szeptember 01-től. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                            Molnár György igazgató 
                            Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
Határidő:   2011. szeptember 01.  
 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy engedélyezi a   2011/2012-es 
tanévtől a Zrínyi Ilona Tagiskolában a két tanítási nyelvű első osztályban az iskolaotthonos 
(egész napos) képzést, ezzel együtt egy napközis csoporttal kevesebb indul. 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                            Molnár György igazgató 
                           Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
Határidő:   2011. szeptember 01.  
 
17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy engedélyezi a II. Rákóczi 
Ferenc Tagiskola egyik első osztályában az iskolaotthonos (egész napos) képzést a 2011/2012-es 
tanévtől, ezzel együtt egy napközis csoporttal kevesebb indul. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                             Molnár György igazgató 
                             Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2011. szeptember 01.  
 
18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Kinizsi Ltp-i Tagiskolában 2011/2012-
es tanévtől egy napközis csoport zárolását és 22 óra elvonását. 
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                             Molnár György igazgató 
                             Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2011. szeptember 01. 



 
 
 

19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévben a 
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából munkaközösségek racionalizálása miatt, 
2011. június 30-tól heti 9 órát és ennek megfelelően 9 x 2400 Ft pótlékot elvon. 
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                       Molnár György igazgató 
                             Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2011. június 30. 
 
20.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévben a 
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
munkakör racionalizálása miatt, 2011. június 30-tól 12 órát elvon. 
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                       Molnár György igazgató 
                             Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2011. június 30. 
 
21.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011/2012-es tanévben a 
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolától 2011. június 30-tól 156 órát, az igazgatói, 
igazgató helyettes órakedvezményből és a többletórákból elvon. 
Ezen felül a testület 2011. augusztus 31-től a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskolából 3 pedagógus álláshelyet elvon. 
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                       Molnár György igazgató 
                             Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2011. június 30. (óraszám elvonás) 
                   2011. augusztus 31. ( álláshely megszüntetés) 
 
22.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012-es tanévben a Bárczi Gusztáv 
Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ szakszolgálati 
feladatok ellátására, az erre biztosított normatívából, 13 státusz és 39 óra biztosítását engedélyezi 
határozott időre (amelynek költségei nem  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
terhelik, hanem megállapodás szerint a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulást) a megállapodás 
szerint.  
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
                               Molnár György igazgató 
                               Dr. Benczéné Csorba Margit iskolaigazgató 
 Határidő:   2011. szeptember 01. 
 
 



 
 
 

23.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatási-nevelési intézményekben az alábbi 
státuszváltoztatásokat hagyja jóvá a tanévkezdéssel és intézményi átszervezésekkel 
kapcsolatos intézkedések eredményeképpen: 

 
Intézmény engedélyezett ebből változás módosított módosított 
  létszám pedgógus ped.  hatályos 

2011 
egyéb össz. létszám össz. 

kerekítve 

Bajcsy-Zsilinszky 
Utcai Központi 

Óvoda 
59,5 34 -1  08.15-től -0,5 58 58 

Tar Csatár 
Központi Óvoda 46,5 26 

 -1 
(dajka) 

 08.15-től -0,25 45,25 45 

Kaposvári 
Kodály Z. 

Központi Ált. 
Iskola 

505,125 378,75 

-1  08.15-től 

-23,5 477,625 478 

-3  08.31-től 

Bárczi G. 
Módszertani 

Központ 
154.5 101 7  09.01-től  -4.75 156,75 157 

Liszt F. 
Zeneiskola 36 30 0   -1 35 35 

Iparművészeti 
SZKI 67,92 51,92 -1,32  08.31-től -2 64,6 65 

Kereskedelmi 
SZKI 87 67     -4 83 83 

Élelmiszeripari 
SZKI 65,5 53,5 -1,5  08.31-től 0 64 64 

ÉpítőipariSZKI 93,5 63     -5,5 88 88 
Munkácsy M. 
Gimnázium 79,85 66,975     -2 77,85 78 

Munkácsy M. 
Gimnázium 

(TOLDI) 
15 15 -2  08.31-től 1 14 14 

Táncsics M. 
Gimnázium 70,15 54,65 -3  08.31-től -2 65,15 65 

Műszaki SZKI 184 104 -3  08.31-től -13 168 168 
Közgazdasági 

SZKI 68,88 55     -1 67,88 68 

Klebelsberg 
Kollégium 51,251 22     -2 49,251 49 

 
- A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 

változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években  is biztosítani tudja. 
- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési   
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
- A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül 



 
 
 

eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2011. szeptember 28. (létszámcsökkentési pályázat) 
                                      
24.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégium két szakközépiskolai kilencedik osztályát a 2011/2012-es 
tanévtől zárolja. A zárolt osztályok szakmáit a megmaradó szakközépiskolai osztályon belül 
eltérő tantervű szakmai csoportban oktathatja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Agócs Attila igazgató 
Határidő:  2011. szeptember 1. 
 
25.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnáziumban, a Táncsics Mihály Gimnáziumban és a Noszlopy Gáspár Közgazdasági 
Szakközépiskolában a 2011/2012-es felvételi eljárás keretében zárolt osztályokat a 2012/2013-as 
tanévtől megszűnteti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Gyallai Katalin igazgató 
Határidő:  2011. október 15. 
 
26.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnázium a 2012/2013-as tanévtől a hatosztályos gimnáziumi képzés helyett egy négyosztályos 
két specializációval induló gimnáziumi osztályt hirdethet meg.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Gyallai Katalin igazgató 
Határidő:  2011. október 15. 
 
27.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toldi Lakótelepi Általános 
Iskola és Gimnázium átszervezéséből adódó szakmai feladatok ellátásához 15 álláshelyet a 
jogutód Munkácsy Mihály Gimnáziumba tesz át, amelyből kettőt 2011. szeptember 1-től elvon az 
álláshelyet terhelő igazgatói pótlékkal együtt. Az intézkedéssel párhuzamosan az intézmény 
részére feladatai ellátásához a Közgyűlés 16,5 túlórát biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 



 
 
 

  Gyallai Katalin igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumból 3 fő pedagógus álláshelyet elvon, ugyanakkor 111 
túlórát biztosít 2011. szeptember 1-től. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Horváth Miklós főigazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
29.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnáziumból 1,5 fő pedagógus álláshelyet és 3,55 túlórát 2011. 
szeptember 1-től elvon. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Balázs Tibor igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
30.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály 
Gimnáziumtól 36 túlórát 2011. szeptember 1-től elvon. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Gyallai Katalin igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
31.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskolától 64 túlórát 2011. szeptember 1-től elvon. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Keczeli László igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
32.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző Iskolától 27 túlórát 2011. szeptember 1-től elvon. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 



 
 
 

  Veiger Katalin igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
33.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Táncsics Mihály 
Gimnáziumtól 3 fő pedagógus álláshelyet és 34 túlórát 2011. szeptember 1-től elvon. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Reőthy Ferenc igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
34.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégiumtól 1,32 fő pedagógus álláshelyet és 10 
túlórát 2011. szeptember 1-től elvon. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Molnár György igazgató 
  Tamás Károly igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
 
35.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium előrehozott pék szakma (OKJ 33 541 04 0000 00 00) és 
előrehozott húsipari termékgyártó (OKJ 31 541 01 1000 00 00) szakmai programját jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Balázs Tibor igazgató 
Határidő:  2011. szeptember 01. 
 
36.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari 
Szakképző Iskola és Kollégium 2010/2011-es tanévben lezajlott intézményi átfogó szakmai 
ellenőrzéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. június 23. 
 
37.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Úgy határozott, hogy a város általános iskolai 
kapacitásainak és racionalizálási lehetőségeinek felülvizsgálatára az új közoktatási törvény 
megjelenését követően pályázatot ír ki. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. július 31. 
 



 
 
 

38.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 
a 2011/2012-es tanévben nyújtandó szakszolgálatok ellátására vonatkozó Megállapodást,  az  
előterjesztés Társulás 6. számú melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő: 2011. szeptember  01. 
 
39.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Patalom Község Önkormányzatának a Kaposvár 
és Orci Óvodai Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2011. szeptember 1. napjával 
történő csatlakozásához hozzájárul. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 15. 
 
40.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Festetics Karolina Központi Óvoda alapító 
okiratának 9. pontját 2011. szeptember 1-től a következőképpen módosítja: 
 
„9.) Fenntartó szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
   7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
   Orci Község Önkormányzata 
   7461 Orci, Petőfi tér 2. 
   Patalom Község Önkormányzata 
   7463 Patalom, Kossuth utca 58.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. augusztus 15. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1754   Száma: 11.06.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta 33/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben 
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
41/1994. (X.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 
készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta hat éve várnak a tűzoltók arra, hogy a bíróságon jogerősen 
megítélt túlóra pótlékukat megkaphassák. 2004 óta egyetlen Kormány sem gondolta azt, hogy 
meg kellene adni számukra, ami jogos. Kéri támogassák, hogy első körben az aktív állományi 
tagok két részletben kaphassák meg jogos járandóságukat. 
  
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szeretné megkérdezni, hogy mi az állami törlesztés várható 
határideje, mi ennek a garanciája és elegendő-e a miniszterrel történő szóbeli megállapodás. Az 
előterjesztés szerint csak a jelenlegi állományban foglalkoztatottak kifizetéséről van szó, ezért 
kérdezi, hogy a jelenleg már nem állományban lévők részére járó összeg kifizetése mikor történik 
meg. Az állam részére megelőlegezett összegnek a költségvetésünkben mi a fedezete.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok szeretné megkérdezni, hogy 2004. és 2007. között ki volt az a 
miniszter, akinek a felelőssége lett volna ezeknek a túlóra díjaknak kifizetése. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Pintér belügyminiszter úr kérte segítségünket, hogy 
a tűzoltóknak járó régi járandóságot, amit elmulasztottak az előző Kormányok kifizetni, azt az 
önkormányzatok előlegezzék meg azzal, hogy ezt a megelőlegezett pénzt a Kormány az 
önkormányzatok számlájára át fogja utalni. Ennek az összegnek a költségvetési hiány a fedezete. 
Azért az aktív állománnyal kezdjük, mert többet mi sem tudunk felvállalni megelőlegezésként, és 
azért két részletben, mert így tudunk a kérésnek eleget tenni.  



 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő csatlakozik polgármester úr kérdéséhez, hogy embereknek a 
jogos járandóságát miért nem fizetik ki. Nem érti, hogy Kaposvár miért nem fizette ki eddig az 
elmaradt járandóságokat. 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szerint jó példája ez az előterjesztés annak, hogy az állam és 
az önkormányzat képes összefogni és egy régóta húzódó problémát képes megoldani. 
Mindenképpen támogatásra érdemes ez a belügyminiszteri kérés, de jó lenne, ha ez a 
kötelezettség vállalás írásban is rendelkezésünkre állna. Kéri, hogy a határozati javaslatba vegyék 
bele azt, hogy polgármester úr ezt az írásos megegyezést meg fogja szerezni. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerint nem kell írás és pecsét, elég egy szóbeli megállapodás és itt 
a nyilvánosság ereje bőségesen elegendő ahhoz, hogy ha megígérte a belügyminiszter a 
polgármesternek, akkor ki lesz fizetve a megelőlegezett összeg. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy nyolc év alkalmatlansága látszik és valóban 
érthetetlen ez az értetlenség, mert a nyolc év alkalmatlanság miatt nem fizették ki a 
járandóságokat.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok szerint lehet kifogásokat keresni, meg mindenféle jogi maszatolásba 
burkolózni, hogy miért nem fizettük ki ezeket a pénzeket, de feltételezi, hogy a szándék sem volt 
meg. Ha a szándék meg lett volna, akkor egy aláírással ezt el lehetett volna intézni. Kicsit az a 
helyzet, mint az élet bármely területén, hogy a kormány és az önkormányzatok összefogva 
takarítanak. Takarítják el a felhalmozódott adósságokat, az el nem intézett vagy elrontott 
dolgokat, amik az elmúlt nyolc évben történtek.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, nem érti miért kellett a bíróság döntésére várni. A túlóra 
után jár a túlóra pénz. A tűzoltóság finanszírozása állami költségvetési pénzek leosztása révén 
történt meg, ezt elmulasztották. Az önkormányzatok nem voltak abban a lehetőségben, hogy 
ezeket megelőlegezzék.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1755   Száma: 11.06.23/10/0/A/KT 
Ideje: 2011. június 23 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
124/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Hivatásos Tűzoltósága részére megelőlegezi a költségvetési szerv jelenleg is aktív készenléti 
állományában lévő 57 fő tűzoltó 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti időszakban 
felmerült túlóradíjának és kamatainak kifizetéséhez szükséges 33.920.- eFt a május 31.-i 
időponttól a kifizetésig számolt kamatokkal növelt összegét. Az összeg átutalására, illetve a 
tűzoltók részére történő kifizetésére kettő egyenlő részletben 2011. július 04-ig, illetve 2011. 
október 15-ig kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 Gulyás László tűzoltóparancsnok 
Határidő: 2011. július 04., illetve 2011. október 15. 
 
 

-----11. Előterjesztés oktatási intézményvezetői megbízásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Csiba Ágota és Tamás Károlyt pályázókat. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
alaposan és részletesen megvitatta Csiba Ágota igazgató helyettes asszony igazgatói pályázatát, 
szóbeli konzultáció keretében megismerte a pályázó szakmai elképzeléseit és egyhangú 
szavazással javasolja a közgyűlésnek, hogy Csiba Ágota igazgatóhelyettest bízza meg a 
következő öt évre a Széchenyi Szakképző Iskola igazgatói teendőivel.  



 
 
 

Pintér Attila tanácsnok arra kérte a Közgyűlést, hogy Tóth Imrének köszönje meg az eddig 
végzett igazgatói tevékenységét és munkáját.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
véleményét szeretné ismertetni. Az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság alaposan és 
részletesen megvitatta az igazgatói pályázatot, szóbeli konzultációt tartottak és mindezek alapján 
Tamás Károly igazgató úr pályázatát egyhangú szavazással javasolja a Közgyűlésnek 
elfogadásra, illetve igazgató úrnak a megbízás megadását a következő öt évre.   
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1756   Száma: 11.06.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Csiba Ágota vezetői megbízásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester gratulált Csiba Ágnes megválasztásához. Tóth Imre igazgató úrnak 
megköszönte a negyed évszázados vezetői munkáját.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1757   Száma: 11.06.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület arról, hogy megköszöni Tóth Imre eddigi munkáját, az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1758   Száma: 11.06.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Tamás Károly vezetői megbízásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
125/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Tamás Károlyt, a Zichy Mihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói, magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával - az intézménynél fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyának változatlanul hagyása mellett - 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15-ig. 
 
Munkabére összesen:  348.600- Ft          
                   
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 10. 



 
 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Csiba Ágotát, a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatói, magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával, - az intézménynél fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlanul hagyása mellett - 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15-ig. 
 
Munkabére összesen:  356.700.-  Ft         
                    
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 10. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Tóth Imrének, a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola nyugdíjba vonuló igazgatójának munkáját.  
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester gratulált Tamás Károly megválasztásához. 
 
Csiba Ágota igazgató megköszönte a bizalmat, együttműködő támogatásukra a jövőben is 
számít. Igazgatói évei alatt igyekszik legjobb szakmai tudásával a Széchenyi és a város javára 
lenni. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egyetlenegy fontos mérce van. A legfontosabb 
mérce az, hogy olyan tudást kapjanak a gyerekek, hogy az iskola elvégzésével munkához 
jussanak. Ez a feladat. 
 
 

----12. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 
Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó 

elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Egyed László igazgató urat, Monok Tibor ügyvezető 
urat és Orosz Ferencet. Köszönetet mondott minden egyes támogatónak, aki a kaposvári sport 
mögé állt, valamint mindazon pedagógusoknak, edzőknek, akik fontosnak tartották azt, hogy 
utánpótlást neveljenek. Gratulált és köszöni a Kaposvári Rákóczinak, hogy kiváló eredményt ért 
el, valamint szeretné megköszönni a Bene Ferenc Labdarugó Akadémiánál dolgozó edzőknek azt, 
hogy kiváló munkát végeztek és biztosítják azt a lehetőséget számunkra, hogy a kaposvári 
utánpótlás továbbra is meghatározója legyen a kaposvári NB1-es Labdarúgó Klubnak. A BITT 
Kaposvári Női Röplabda Klub azért került be a külön közgyűlési döntést igénylő és jelentő 
sportegyesületi támogatások közé, mert azt szeretnénk ezzel megköszönni, hogy az élsportot űzni 



 
 
 

vágyó hölgyeknek megadja ezt a lehetőséget. A Kosárlabda Klubunk azt az eredményt hozta, 
amire készült az elején. Monok Tibor ügyvezető igazgató úr feladata, hogy sztenderd stabil 
nemzeti bajnokság első osztályában játszó csapatunk maradjon a kosárlabdában, azt követően 
pedig az elkövetkező két évben dolgozzák le a felhalmozott adósságot és induljanak el egy olyan 
utánpótlás neveléssel, amikor talán három négy esztendő múltán újból örülhetünk majd egy 
felsőházi rájátszásnak. Szeretné megköszönni és gratulálni a Röplabda Klub játékosainak, 
edzőinek a bajnoki címhez. Külön köszönetet mondott Egyed Lászlónak.  

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Dér Tamás tanácsnok a Sportbizottság nevében megköszönte mind a négy csapatnak az éves 
munkáját. Kiemelte, hogy a különböző korosztályos bajnokságokban a klubok utánpótlás csapatai 
is nagyon szépen szerepeltek. Kívánja, hogy a felkészülés sérülésmentes legyen. Sok sikert kívánt 
a következő évadhoz mindenkinek. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1759   Száma: 11.06.23/12/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
126/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Kaposvári 

Rákóczi FC bajnoki- és kupaszerepléséhez és a FINO Kaposvári Röplabda SE bajnoki 
címéhez és kupagyőzelméhez.   
Köszönetet mond a kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények  
támogatóinak. 



 
 
 

     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
     Határidő:  2011. június 30. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a három kiemelt sportszervezet és a 

BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. 
évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy szponzoráció keretében és utánpótlás-nevelés címén a sportszervezetek 
részére az alábbi támogatást biztosítja:  

 

a.) K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

2011. II. félév    17.037.000.-Ft ,  utánpótlásra 
              
2011/2012-es bajnoki évadra 17.978.000.-Ft   

 (jegykompenzáció 2011.03.03-án kiutalásra került) 
 

2012. I.  félév     17.037.000.-Ft  utánpótlásra 
 
b.) K. Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia  
2011. II. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra    

      2012. I. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra 
 
b.) Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
 

2011. II. félév    7.290.000.-Ft ebből: utánpótlásra:  3.500.000 Ft      
          szponzoráció: 3.790.000 Ft  

      
2012. I.  félév    7.290.000.-Ft ebből: utánpótlásra:   3.500.000 Ft      
          szponzoráció:  3.790.000 Ft  

            
c.) Kaposvári Röplabda SE 
 

2011. II. félév     6.885.000.-Ft ebből: utánpótlásra: 2.500.000 Ft     
szponzoráció:  4.385.000 Ft 
 

2012. I.  félév     6.885.000.- Ft ebből: utánpótlásra: 2.500.000 Ft     
szponzoráció:  4.385.000 Ft 

Eredményesség elismeréséül szponzorációként:  
 
d.) K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

NB. I. 1-8. helyezés:    6.000.000.-Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:      2.000.000.- Ft  

 
e.) Kaposvári Kosárlabda Kft. 

- NB. I.  1. helyezés                 6.000.000.-Ft 
- NB. I.  2. helyezés                 4.000.000.-Ft 



 
 
 

- NB. I.  3. helyezés                 3.000.000.-Ft 
- NB. I.  4. helyezés                 1.000.000.-Ft 
 

Magyar Kupa  1. helyezés:        2.000.000.-Ft 
                        2. helyezés:        1.000.000.-Ft 
        3-4.helyezés:            500.000.-Ft 

 
f.) Kaposvári Röplabda SE 
 

- Extra Liga  1. helyezés    3.000.000.-Ft 
- Extra :Liga 2. helyezés    1.000.000.-Ft 
- Közép-európai Liga 4-es döntőbe kerülés 3.000.000.-Ft  
 
Magyar Kupa  1. helyezés:   2.000.000.-Ft 
                         

Az Önkormányzat a FINO Kaposvár Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseihez a továbbiakban 
nem nyújt támogatást.  
 
g.) BITT Női Röplabda Klub  (támogatás jogcímen)  
 

Az Extra Ligás szereplés működési támogatására javasolt összeg: 
2011. II. félév:       709.000.-Ft 
2012. I. félév:        709.000.-Ft. 

 
Az Extra Liga 1-8. hely megszerzésére eredményességi támogatás: 1.000.000.-Ft. 
 
Az Önkormányzat által biztosított pénzforrások 20%-a a bajnoki év megkezdése előtt, a többi két 
egyenlő részletben, tárgyév szeptember 30-ig, illetve a következő év január 30-ig kerül kiutalásra.  
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:   2012. június 30.  
 
 

-----13. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági 
integrációjának az előkészítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester módosította a határozati javaslatot úgy, hogy a SzocioNethez 
integrálják az érintett intézményeket és az összevont intézményi hálózat vezetésére pályázatot 
írnak ki. 
 
 
 



 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Felder Frigyes képviselő megkérdezte, hogy miért módosítottak az eredeti javaslaton. Konkrét 
szakmai példát kért arra, hogy hogyan fog működni ez a rendszer és hogyan lesz ez hatékonyabb, 
mint az előző. Nem a pénzügyi vonatkozására kíváncsi, hanem a szakmaira. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy eddig önálló életet éltek az intézményeink, 
mindegyik szociálpolitikával foglalkozik, nem volt közöttük egység. Mindegyiknek önálló 
vezetője, költségvetése volt és azon belül gazdálkodott. A cél a párhuzamosságok elkerülése és az 
egységes szakmai munka. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben a racionalizálás 
indokairól szóló fejezetben található a válasz a képviselő kérdéseire.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Felder Frigyes képviselő a kielégítő válasz alapján elfogadta az előterjesztés módosítását. 
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy másfél órával ezelőtt még volt benne kétely az 
előterjesztéssel kapcsolatban, azonban a délelőtt folyamán kiosztott módosítás alapvetően helyre 
tette a dolgot. A bizottsági szakaszban az érintett intézmények is szakmailag támogatták a 
javaslatot, csak egyetlen gond merült fel, hogy a Családsegítő Központ elveszítheti regionális 
jellegét. Úgy gondolta, hogy ezzel a módosítással már nyugodt szívvel elfogadható a javaslat. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok egyértelműen támogatta az eredeti javaslat módosítását. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1760   Száma: 11.06.23/13/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
 
 

127/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális és gyermekjóléti intézmények 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:  
 
1./ A Közgyűlés a szociális és gyermekjóléti intézményeit a következőképpen kívánja 
átszervezni: 2011. december 31-én megszünteti a Bölcsődei Központot, a Szociális Gondozási 
Központot és a Liget Időskorúak Otthonát. Az intézmények 2012. január 1-től beolvadnak a 
SzocioNet DDRMHSZ Központba, amelynek neve SzocioNet Egyesített Szociális Intézményre 
változik. Az intézmény önálló szakmai egységei által nyújtja a szolgáltatásokat.  
Az intézmény szakmai egységei: 

1./ Bölcsődei Központ 
7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10. 

2./ Liget Időskorúak Otthona 
7400 Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. 

3./ Szociális Gondozási Központ 
7400 Kaposvár, Béke u. 47.  

4./ SzocioNet Egyesített Szociális Intézmény 
7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67. 

Az integrált intézményt az igazgató, magasabb vezető vezeti. A szakmai egységeket szakmai 
vezetők vezetik.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Molnár György igazgató 
Határidő:   2011. december 31. (intézmények megszüntetésére)  
 
2./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény élére pályázat útján, 
2012. január 1. napjával igazgatót nevez ki, ezzel egyidejűleg a Bölcsődei Központ, a Szociális 
Gondozási Központ, a Liget Időskorúak Otthona és a SzocioNet magasabb vezetőjének 
megbízását és az ehhez kapcsolódó vezetői pótlékot visszavonja. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:   2011. szeptember 29. (pályázat kiírása) 
   2011. december 31. (kinevezésre, megbízás visszavonásra) 
 
3./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy az igazgató munkáját segítő 1 fő munkaügyi ügyintéző-
adminisztrátor foglalkoztatását engedélyezi 2012. január 1-től, a SzocioNet adminisztratív 
állományából.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Molnár György igazgató 
Határidő:   2012. január 1.  
 



 
 
 

4./ A Közgyűlés felkéri az intézmények vezetőit, hogy az integrált intézmény működési és 
szakmai dokumentumait dolgozzák ki, illetve módosítsák az integrációnak megfelelően. 
 
Felelős:   intézményvezetők 
Határidő:   2011. július 25. (előkészítésre) 

2011. szeptember 29. (jóváhagyásra) 
 
5./ A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és 
szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletet módosításáról a 
megváltozott intézményi struktúrának megfelelően nyújtson be előterjesztést. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:   2011. szeptember 29. (döntés előkészítésre)  
 
6./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a SzocioNet módosított alapító 
okiratát, valamint a megszüntetett (beolvadó) intézmények megszüntető okiratát. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Molnár György igazgató 
Határidő:   2011. szeptember 29. (jóváhagyásra) 
 
7./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulási megállapodásban az integrációból következő változások 
átvezetéséről nyújtson be előterjesztést. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:   2011. december 31.  
 
8./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat úgy készítse elő, 
melyek szerint a SzocioNet Egyesített Szociális Intézmény jogállása önállóan működő 
költségvetési szerv lesz, az intézmény gazdálkodási feladatait 2012. január 1-től az Óvodai, 
Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokság látja el. A feladat ellátásához 2 fő gazdasági 
ügyintézőt biztosít a SzocioNet megszűnő gazdasági-adminisztratív állományából történő 
átcsoportosítással.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Molnár György igazgató 
Kacsar József intézményvezető 

Határidő:   2011. december 31.  
 
9./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági integrációnak megfelelően módosítsa 
az Óvodai, Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát, valamint készítse elő 
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokat.  



 
 
 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Molnár György igazgató 
Kacsar József intézményvezető 

Határidő:   2011. szeptember 29. (jóváhagyásra) 
 
10./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy a SzocioNet engedélyezett létszámából 2 gazdasági 
ügyintézői álláshelyet megszüntet.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Molnár György igazgató 
Szabó János intézményvezető 

Határidő:   2011. december 31. (végrehajtásra) 
 
11./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a SzocioNet működési 
engedélyének módosítását az illetékes eljáró hatóságnál. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Varga Magdolna intézményvezető 
Határidő:   2011. november 30. (előkészítésre) 
 
12./ A Közgyűlés a fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél végrehajtott álláshely 
megszüntetések kapcsán úgy nyilatkozik, hogy a költségvetési szervek tevékenységi körébe 
tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az 
azt követő években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül 
eső munkáltatónál az érintett foglalkoztatottak - jogviszonyba töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2011. július 31.  
 
 
 
 

 



 
 
 

-----14. Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának 
áttekintéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1761   Száma: 11.06.23/14/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
128/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2 gondozói álláshelyet 2011. június 30-tól, 1 

gondozói álláshelyet 2011. július 6-tól, valamint 2 gondozói álláshelyet a 2011. évi 
nyugdíjjogosultság időpontjától megszüntet. Ezzel egyidejűleg az intézménytől 2.084 e Ft 
személyi juttatás és  562 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon, egyben felkéri a 
Bölcsődei Központ vezetőjét, hogy 5 bölcsődei gondozó vezetői megbízását 2011. június 30. 
napjával vonja vissza, a szakmai gondozói kinevezés megtartása mellett. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető  

   Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
Határidő:  2011. június 30. 
   2011. július 6. 
   2011. december 31. 



 
 
 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Bölcsődei Központban 3 takarítói álláshelyet 2011. június 30-tól 
megszüntet és 3 takarítói álláshelyet zárol. Ezzel egyidejűleg az intézménytől 2.613 e Ft 
személyi juttatás és 705 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető  

   Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
Határidő:  2011. június 30. 
 

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Bölcsődei Központba 1 fő adminisztrátori munkakört 
engedélyez 2011. július 1-től, melyhez az előirányzat-elvonás terhére 642 e Ft személyi 
juttatás és 174 e Ft munkaadót terhelő járulékot biztosít.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető  

   Csóligné Szlicki Katalin intézményvezető 
Határidő:  2011. június 30. 

 
4. A Közgyűlés a fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél végrehajtott álláshely 

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

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

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

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2011. december 31.  

 
     

 
 
 



 
 
 

-----15. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1762   Száma: 11.06.23/15/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az iskola-egészségügyi ellátásból 
5 iskolaorvosi asszisztensi közalkalmazotti álláshelyet 2011. július 31. napjával megszüntet. 
Ezzel egyidejűleg az Óvodai, Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokságtól 2.596 eFt 
személyi juttatás és 701 eFt munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. Egyszeri kiadásként 
6.886 e Ft-ot biztosít felmentés, végkielégítés és járulék címen. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Kacsar József intézményvezető 
Határidő:   2011. július 31. 
 



 
 
 

2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2011. szeptember 1-től az iskola-
egészségügyi ellátásban további 1 fő iskolavédőnőt foglalkoztat a MEP finanszírozás terhére. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Kacsar József intézményvezető 
Határidő:   2011. szeptember 1. 
 
3./ A Közgyűlés a fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél végrehajtott álláshely 
megszüntetések kapcsán úgy nyilatkozik, hogy a költségvetési szervek tevékenységi körébe 
tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az 
azt követő években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül 
eső munkáltatónál az érintett foglalkoztatottak – jogviszonyba töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

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

-----16. Előterjesztés a Terhesgondozó további működéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1763   Száma: 11.06.23/16/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
130/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Terhesgondozóban az asszisztens 
foglalkoztatását heti 30 órában biztosítja 2011. augusztus 1. napjától. Ezzel egyidejűleg az 
Óvodai, Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokságtól 2011. évben időarányosan 178.911 Ft, 
2012. évben 429.387 Ft személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Kacsar József intézményvezető 
Határidő:   2011. augusztus 1. 
 
 

-----17. Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1764   Száma: 11.06.23/17/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
131/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az I. Kaposvári Rockfesztivál 
KAPOS-Rock Szabadidő és Kulturális Egyesület által, Deseda Kempingben történő 
megrendezéséhez hozzájárul az előterjesztéshez mellékelt bérleti szerződésben írt feltételekkel, 
amennyiben a rendezvény szervezésével a Toponári Részönkormányzat is egyetért.  
A feltétel teljesülése esetén a Közgyűlés a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 5. 

 
 

-----18. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly Polgármester  ----- 

 
 

dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok bejelentette személyes érintettségét. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1765   Száma: 11.06.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület dr. Gyenesei Istvánné személyes érintettségéről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
132/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók 
támogatásáról szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán Dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony 
érintettségét tudomásul vette. 
 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1766   Száma: 11.06.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 



 
 
 

Megjegyzés: 
 
133/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az olimpiai részvételi esélyes kaposvári 
sportolók támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2012-es Londoni Olimpia 
előtti eligazolás esetén visszafizetési kötelezettség terhe mellett, háromoldalú megállapodás 
alapján, az Építők AC részére Gyenesei Leila öttusázó olimpiai felkészüléséhez 600.000 Ft-ot, a 
Kaposvári Nehézatlétikai SE részére Borsos Dávid birkózó olimpiai felkészüléséhez 300.000 Ft-
ot, a Lovasakadémia Sportklub részére Szabó Anita díjugrató olimpiai felkészüléséhez 300.000 
Ft-ot, a Favorit Atlétikai Klub részére Lukács Máté atléta olimpiai felkészüléséhez 300.000 Ft-ot 
a 2011. évi költségvetésben az olimpiai részvételre esélyes sportolók támogatására elkülönített 
1.500.000 Ft terhére biztosít.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                          Molnár György igazgató 
Határidő:     2011. szeptember 30. 
 

 
-----19. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 

hozzájárulások módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1767   Száma: 11.06.23/19/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
134/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy módosítja a 29/2010. (II.25.) 
számú önkormányzati határozatát és a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 
hozzájárulások mértékét az alábbiak szerint határozza meg:  
 

atlétika:  4000,- Ft/fő/hó 
birkózás:  4000,- Ft/fő/hó 
judo:   4000,- Ft/fő/hó 
kosárlabda:  4000,- Ft/fő/hó 
röplabda:  4000,- Ft/fő/hó 
úszás:   4000,- Ft/fő/hó 
jégkorong:  6000,- Ft/fő/hó 

 

Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Dér Tamás igazgató 
Határidő:   2011. szeptember 01-től folyamatos 
 
 

-----20. Előterjesztés a 2. osztályos tanórai úszásoktatás programjának bevezetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, a „Kaposvár a legfontosabb” 
címet viselő várospolitikai programunkban szerepel: minden kaposvári gyermeket megtanítunk 
úszni. Fontosnak tartja, hogy gyermekeink életmódjának része legyen általános iskolás korban, 
hogy mozogjanak és megtanuljanak úszni. Hiszünk abban, hogy ezáltal a sport a későbbiekben is 
kihat és meghatározója lesz az életükben. Arra kértük iskoláinkat, hogy tanórai keretek között 
biztosítsák ezt a lehetőséget. Ehhez főállású edzőt kell alkalmaznunk és el is kell szállítani a 
gyerekeket. Véleménye szerint ez hosszú évtizedekig az oktatáspolitika részét képező döntés lesz, 
amennyiben ezt most elfogadják. Nem gyakori, sőt lehet, hogy egyedi ebben az országban és 
abban bízik, hogy többen is követni fogják Magyarországon ezt a kaposvári példát.  



 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy maximálisan támogatja ezt az előterjesztés. Szeretne 
elmondani egy olyan példát, ami már nyolcadik éve működik Kaposváron a Klebelsberg 
Kollégiumban. Nyolcadik éve a pedagógiai programjuk része, hogy minden kilencedikes diák, 
aki bekerül a kollégiumba, kötelező megtanulnia úszni. Aki első évben nem tudja teljesíteni, 
annak áthúzódik a következő évre is ez a kurzus és minden távozó gyermekünknek igazolást 
adnak arról, hogy mely úszásnemben milyen távot tud teljesíteni. Úgy gondolja, hogy a 
gyakorlatuk szervesen kapcsolódik ebbe a városi koncepcióba, ezért azt mindenféleképpen 
támogatja. 
 
Dér Tamás tanácsnok szerint nagyon fontos előterjesztés ez, mivel az úszás egy alapsport. Egy 
érdekes adatra hívta fel a figyelmet: a Kaposvári Sportiskolában a betegségek miatti 
hiányzásoknál az úszás és a jégkorong szakág, ahol a legkevesebbet hiányoznak. Az úszás 
egészségmegőrző hatása nagyon fontos. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok szerinte ez ami elkezdődik most Kaposváron, az a jövő, a jelen 
azonban ennél lényegesen csúnyább és drámaibb, gondol itt arra a halálozási arányra, amely 
Magyarországot jellemzi és amelyből Kaposvár sem tudja magát kivonni. Ezért jött létre a „Válts 
Életmódot” mozgalom. Éppen az úszás az a kritikus pont, amit nehezen tudnak megvalósítani 
abban a keretben amelyet most csinálnak. A program az uszodába való bevitele, illetve a 
költségnek valami fajta átvállalása, vagy abban való segítség sokat lendítene azon, hogy az 
elhízott, idősebb emberek is elkezdjenek tudni mozogni, mert az úszás valóban bizonyítottan a 
legjobb mozgásfajta, ami károkozás és következmények nélkül végezhető.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok nagyon örült az úszásoktatásnak, hiszen szakszerű 
edző fog a gyerekekkel foglalkozni. Olyan gyerekekre lehet felfigyelni, akik lehet hogy 
elsiklottak volna és nagyon nagy tehetség lakozik bennük. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1768   Száma: 11.06.23/20/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
135/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2. osztályos tanulók tanórai 
úszásoktató programjának bevezetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, 2011. 
szeptemberétől az alábbi feltételekkel bevezeti a kaposvári általános iskolákban a programot: 
 

1/  Az úszásoktatáshoz szükséges tárgyi eszközök egyszeri beszerzésére 410 eFt-ot biztosít a 
Kodály Zoltán Központ Általános Iskola részére.  

 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

 Molnár György igazgató 
 Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 

Határidő:   2011.augusztus 10. 
 

2/  2011/2012-es tanévtől, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, 
Diákotthon és Módszertani Központban 1 fő testnevelő tanár- úszásoktató álláshely létesítését 
engedélyezi 2011. szeptember 01-től határozott időre, melynek az alábbi költségvetési 
vonzata van:  

 
 

      2011 évben:  590.000 Ft személyi juttatás, 159.000 Ft járulék, 16.000 Ft dologi kiadás.  
      2012.évben: 1.771.000 Ft személyi juttatás, 478.000 Ft járulék, 24.000 Ft dologi kiadás.       
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató   
                            Molnár György igazgató 
                            Dr. Benczéné Csorba Margit igazgató 
Határidő: 2011. szeptember 01.  

 
3/  A Kodály Zoltán Központ Általános Iskola részére, az iskolák és a fürdő közti szállítási 

feladatok ellátására a 2011/2012-es tanév időtartamában (36 hét) 3.477.600 Ft kerül 
biztosításra.   

 
 



 
 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:   2011.szeptember 1-től  

 
4/ A 2011/12-es tanévben kedvezményes medencebérlet költségeire a Kaposvári Élmény- és 

Gyógyfürdő Nonprofit KFT. részére 2.902.500.-Ft-ot biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:   2011.szeptember 1-től  

 
5/a/ A tanulók kíséretéről az érintett osztályban tanító szaktanárok közreműködésével kell  
       gondoskodni.  
   b/ A nem önkormányzati iskolák esetében a szabad tanmedencei kapacitás a 2. osztályosok  

részére az önkormányzatihoz hasonló feltételekkel kerül biztosításra, de az oktatóról és a 
szállításról önállóan kell gondoskodniuk.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2011.szeptember 1-től  

 
 

-----21 Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV Zrt. Kezelésébe tartozó 
egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának 

kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
Szita Károly polgármester elmondta az érintett utca Toponáron van. Az átvétel feltétele, hogy 
az állam először rendbe hozza és utána a további fenntartás, üzemeltetés költsége már az 
önkormányzaté lenne.  
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1769   Száma: 11.06.23/21/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
136/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 13586/3 hrsz-
ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi azzal hogy, az 
átvételt  megelőzően az állam az utat felújítja. A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat út 
céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§.(1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 
ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy 
a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés. Az önkormányzat kezdeményezi a MÁV Zrt.-nél  a 
kezelői jog törlését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 31. (kérelem benyújtása) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 13586/5 hrsz-

ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi azzal, hogy az 
átvételt  megelőzően az állam az utat felújítja. A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat út 
céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§.(1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 
ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti 



 
 
 

Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy 
a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) Az önkormányzat kezdeményezi a MÁV Zrt.-nél  
a kezelői jog törlését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 31. (kérelem benyújtása) 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 13586/6 hrsz-

ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi azzal, hogy az 
átvételt  megelőzően az állam az utat felújítja. A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat út 
céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§.(1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 
ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról.    Az önkormányzat vállalja, 
hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) Az önkormányzat kezdeményezi a MÁV Zrt.-nél a 
kezelői jog törlését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 31. (kérelem benyújtása) 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 13586/7 hrsz-

ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi azzal, hogy az 
átvételt megelőzően az állam az utat felújítja. A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat út 
céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§.(1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 
ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat a vállalja a 
szerződéskötéssel kapcsolatos összes költség megfizetését (szerződéskötés, ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) Az önkormányzat kezdeményezi a MÁV Zrt.-nél a 
kezelői jog törlését. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 31. (kérelem benyújtása) 

 
 

 
 
 



 
 
 

-----22. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, 

valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati határozat kiegészítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1770   Száma: 11.06.23/22/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
137/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2011.(II.24.) önkormányzati határozat 1.) 

pont „C” bérleménytípus díjtételeit az alábbiakkal egészíti ki:  
 

nem lakás célú helyiség és egyéb bérlemény típusok 
díjövezet 

I. II. III. IV. 
Ft/m2/év 

„ 



 
 
 

 
“C” 

üresen álló üzlethelyiség átmeneti jelleggel 
történő kulturális, művészeti és közösségi célú 
hasznosítása                         

1.803 
+rezsi         

1.182 
+rezsi”        

- 
 

- 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 22/2011. (II.24.) 

önkormányzati határozat1. pontjában szereplő „Tornaszoba és RSG csarnok balett terme 870” 
szövegrész helyébe a „Tornaszoba 870” szövegrész lép. 

 
      Felelős:                   Szita Károly polgármester  
      Közreműködik:              Stickel Péter igazgató 
                  Dér Tamás igazgató 
      Határidő:                  azonnal 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2011. (II.24.) önkormányzati határozatát az 

alábbi 5. ponttal egészíti ki:  

       „5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában 
2011. július 1. napjától alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
5.1 EGYES LÉTESÍTMÉNYEK BÉRLETI DÍJA                  
     
a) A Jégcsarnokra vonatkozó bérleti díjakat és kedvezményeket  a 125/2010.(VI.10.) 

önkormányzati határozat rögzíti. 
 b)   Körcsarnok:   a., sportrendezvényre      6.800.-Ft/ó  
                                                            b, egyéb rendezvényre              17.000.-Ft/ó  
 c.)  Körcsarnok tanácsterme:                                         3.000.-Ft/ó  
 d)   RSG. edzőcsarnok:  a., sportrendezvényre                6.400.-Ft/ó 
                b., egyéb rendezvényre                     16.000.-Ft/ó  
e) RSG. edzőcsarnok balett-terme:                                        1.600.-Ft/ó 
f)  RSG. edzőcsarnok lefüggönyözhető 1/3-részei tanfolyamok számára   1.800,-Ft/ó 
g) Asztalitenisz csarnok, Kinizsi edzőcsarnok:  
                                                 a., sportversenyre, edzésre, tömegsportra     2.600,-Ft/ó                                        
b., egyéb rendezvényre               6.500,-Ft/ó 
h) Szabadtéri pályák:   a., atlétikai pálya - öltöző nélkül                  4.200.-Ft/ó 

                b, öltöző                                      2.400.-Ft/alkalom       
      c, füves pálya (50 mx 30 m)              4.200.-Ft/ó 
      d, füves pálya                                              7.500,-Ft/ó        

    (nem szabványos, 90m X 60m)  
       e, egyéb szabadtéri területek:           Megegyezés   szerint. 
                                                     



 
 
 

f) Műfüves pálya: (42 mx22 m)  
                                   06:00 – 22:00 5.000,-Ft / óra 
                                   08:00 – 15:00 Iskolák számára, nevelő felügyeletével, előre 

bejelentkezve ingyenes. 
                                         Világítás          1.600,-Ft / óra (félóra a díj 50%-a) 

Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% kedvezmény jár a 
bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 munkanappal 
előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50% 
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra bérlés esetén). 

i) Evezős tanmedence:      650,-Ft/ó    
 
Az 5.1 pontba foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 

Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított önköltségen, 
bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 
 
5.2 Egyes létesítmények ingyenes használata  
 
A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és ingyenesen 
szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti adóköteles 
tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 
 
Sportszervezetek: 
- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
- Kaposvári Röplabda Sport Egyesület – FINO (Körcsarnok),  
- BITT Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
- CRYSTAL Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RSG csarnok),  
- Kaposvári Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RSG csarnok),  
- Kaposvári Nehézatlétika SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
- ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Vízügyi SE (Evezős tanmedence),  
- Asztalitenisz Klub (Asztalitenisz csarnok),  
 
Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
- Kaposvár Megyei Jogú Város Tűzoltósága (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek 

céljára) 
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
- Tömegsport 



 
 
 

 
5.3 Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 
legalább a sportversenyek bérleti díjának megfelelő önköltségi díj megfizetése mellett adható 
bérbe.  
Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése az 
Oktatási, Kulturális és Sport Igazgató és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
igazgatójának közös szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Stickel Péter igazgató 
             Dér Tamás igazgató 
Határidő:             2011. július 1. 
 
 
 

-----23. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére ingyenes tulajdonba 

adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Szociális Szövetkezet elnöke arról tájékoztatta, 
hogy nagyon komoly probléma, hogy  szakképzetlen, a földműveléshez nem értőket kell 
alkalmazni. Nagy probléma, hogy a felnőttképzésben nincs növénytermesztő szak. Az lenne a 
kérdés, hogy ez most hogy áll, mert így nagyon nehéz lesz ezt a munkát elvégezni. 
 
Szita Károly polgármester támogatta Heintz Tamás tanácsnok úr által feltett javaslatot, mely 
szerint ha nincs, akkor kezdeményezze Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő Testülete, hogy 
ebben a szakmában is induljon el felnőtt képzés.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1771   Száma: 11.06.23/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 



 
 
 

 
Tárgya: A testület dr. Heintz Tamás módosító javaslatáról az alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1772   Száma: 11.06.23/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
138/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 10711 hrsz-ú 
1803 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat temető terület céljára 
kívánja tulajdonba venni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) 
és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan 
tulajdonba adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t 
a hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel 
kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, 
értékbecslés) 



 
 
 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3669 hrsz-ú 

212 m2 nagyságú vízmű megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását 
kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízmű terület céljára kívánja tulajdonba venni, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben 
foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától 
számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél 
megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes 
költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

      Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3657/27 hrsz-
ú 400 m2 nagyságú vízmű terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő átadása érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat  vízmű terület céljára kívánja 
tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) 
bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel 
kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, 
értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

      Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3657/16 hrsz-
ú 276 m2 nagyságú vízmű terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő átadása érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízmű terület céljára kívánja 
tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) 
bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel 
kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, 
értékbecslés) 



 
 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 2922 hrsz-ú 

6448 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő átadása érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezés (vízgazdálkodás) 
céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 
ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat a vállalja a 
szerződéskötéssel kapcsolatos összes költség megfizetését (szerződéskötés, ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3270  hrsz-ú 

2761 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezés 
(vízgazdálkodás) céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az önkormányzat a 
vállalja a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költség megfizetését (szerződéskötés, 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

      Határidő:   2011. augusztus 31. (kérelem benyújtása) 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3271/2  hrsz-
ú 3484 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezés 
(vízgazdálkodás) terület céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente 
tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az 
önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. 
(szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 



 
 
 

Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
      Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3268/3 hrsz-ú 

4529 m2 nagyságú beépítetlen megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat  vízmű terület céljára kívánja 
tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) 
bekezdésben foglaltak alapján. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról. Az önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel 
kapcsolatos összes költséget viseli. (szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, 
értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3268/2 hrsz-ú 

9230 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezés 
(vízgazdálkodás) terület céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente 
tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az 
önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. 
(szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3205/2 hrsz-ú 

2289 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezés 
(vízgazdálkodás) terület céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente 
tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az 
önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. 
(szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 



 
 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3208/11 hrsz-

ú 2395 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezés 
(vízgazdálkodás) terület céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente 
tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az 
önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. 
(szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 2510/5 hrsz-ú 

2080 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére 
történő megszerzése érdekében. Az ingatlant az Önkormányzat vízrendezési 
(vízgazdálkodás) terület céljára kívánja tulajdonba venni, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente 
tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Az 
önkormányzat vállalja, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget viseli. 
(szerződéskötés, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, értékbecslés) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 31. (kérelem benyújtása) 

 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felkutatja a 

növénytermesztő szakmában a felnőttképzés lehetőségének bevezetését. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

            Határidő:   2011. szeptember 30. 
 
 
 
 
 



 
 
 

-----24.  Előterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1773   Száma: 11.06.23/24/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
     
139/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. 
sz. alatt lévő 324 m2 alapterületű helyiségcsoportot  2011. július 1-től 5 éves időtartamra  a 
Kapos Corso Kft. (képviseli : Septe József) részére  bérbe adja havi 500.000.-Ft+ÁFA bérleti 
díjon. A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatokat a bérlő saját költségén 
bérbeszámítás nélkül végezheti el. A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által megadott 
infláció mértékével emelésre kerül. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 1.  (szerződés megkötése) 

 
 



 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres 
lakások bérlakás állományból történő kivonásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1774   Száma: 11.06.23/25/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
140/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott, hogy a  Kaposvár, Kossuth L. u. 16. 
alagsor  1. sz. ( hrsz.:  850/A/10),  és a Kaposvár, Géza u.3. fsz.  4. sz. ( hrsz.: 7684/A/4)  alatti  
üresen álló lakásokat a  bérlakás állományból törli.   
 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:        Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:                   2011. július 1.  

 
 

 
 



 
 
 

-----26. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. „Diplomások háza” 
beruházás elszámolásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1775   Száma: 11.06.23/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
141/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Fő u. 93. sz. alatt ráépítési 
megállapodással létesített lakóépület kapcsán a Goldschmidt Kft. Önkormányzat felé  fennálló 
13.465.850,-Ft + ÁFA összegű tartozása fejében megvásárolja az azonos értékű, tetőtér 12. sz. 
alatti 100% készültségi fokú lakás tulajdonjogát. 

 
Az Önkormányzat tulajdonába kerülő Fő u. 93. – 624. hrsz – tetőtér 12. sz. lakást pályázat 
útján értékesíti bruttó 17.406.000,-Ft vételárért. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 
adásvételi szerződések aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay  Attiláné igazgató 
Határidő:   2011. július 29. az adásvételi szerződés megkötésére. 

       Folyamatos a lakás értékesítési pályázat tekintetében. 
    



 
 
 

-----27. Előterjesztés a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 
megfizetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1776   Száma: 11.06.23/27/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
142/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztéshez 
csatolt Engedményezési szerződést és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A Mira 
2002 Bt. részére a bérleti díj tartozásának megfizetésére részletfizetési kedvezményt ad 
akként, hogy a 4.647.729,-Ft összegű tartozást hat egyenlő részletben a 2011. május 30-ától 
számított, a mindenkori folyószámla kamattal növelt összegben kell megfizetnie minden 
hónap 25-ig az aktuális havi bérleti díj fizetése mellett. Bármely részlet megfizetésének 
elmaradása esetén a teljes tartozás egyösszegben esedékessé válik. A tartozás összegébe a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által leigazolt támogatási összeg – legfeljebb 
437.002,-Ft – beszámításra kerül. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:   2011. július 10. (Engedményezési szerződés, valamint Tartozást elismerő és 

részletfizetési megállapodás aláírására) 
 



 
 
 

-----28. Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti 
szerződésének meghosszabbítási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Borhi Zsombor tanácsnok bejelentette személyes érintettségét. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1777   Száma: 11.06.23/28/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Borhi Zsombor tanácsnok személyes érintettségéről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
143/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gilice utcai 9008/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 
teniszpályák bérleti szerződésének meghosszabbítási kérelméről szóló előterjesztés tárgyalása 
kapcsán Borhi Zsombor tanácsnok érintettségét tudomásul vette 
 
 

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

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

 
 
 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1778   Száma: 11.06.23/28/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
144/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Gilice utcai 9008/1 
hrsz-ú 5480 m2 nagyságú sporttelepet, felépítmény nélkül valamint a 9008/6 hrsz-ú közterületből 
1020 m2 nagyságú területet pályázat útján bérbe ad, sporttevékenység céljára. A bérleti időtartam 
1 év. Az éves bérleti díj 91.000.-Ft/év+ÁFA. (6500 m2x14.-Ft/m2)  
A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy amennyiben a pályázatot nem a jelenlegi bérlő nyeri 
meg, úgy az új bérlő megtéríti a volt bérlőnek az eddig kiépített teniszpályák kapcsán végzett (4 
db pálya, 1 strandröplabda pálya) értéknövelő beruházás értékét. 
A bérelt ingatlanokon bárminemű beruházás az önkormányzat előzetes hozzájárulása alapján 
végezhető. 
Az új bérleti időtartam alatt létesített értéknövelő beruházást a bérlő csak a saját kockázatára 
végezhet.  
 
Felelős:                            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                          2011. július 15. (pályázat kiírása) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-----29. Előterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kling József szobrászművész urat azért hívta meg a 
mai képviselő testületi ülésre, hogy köszönetet mondjon az ajándékáért, azért hogy egy újabb 
köztéri szoborral gazdagodhat a város, amely az Agóra előtt kerülne felállításra. 
Kling József szobrászművész elmondta, hogy szeretne köszönetet mondani a városnak, a város 
vezetőinek és mindenkinek, akik részt vesznek ezekben a döntésekben, mert nagyon sokat kaptak 
a várostól.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1779   Száma: 11.06.23/29/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
145/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kling József: Áldozati oltár c. térplasztikájának 
elhelyezése kapcsán úgy határozott, hogy hozzájárul a szobor AGORA homlokzata előtt történő 
felállításához. A Közgyűlés köszönetet mond a Művésznek az alkotás felajánlásáért.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2011.július 30. 



 
 
 

-----30. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó 

pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester felhívta a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság kiegészítő véleményére a figyelmet, azzal együtt 
támogatta az előterjesztést. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1780   Száma: 11.06.23/30/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő javaslattal együtt a határozati javaslat elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
146/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti 
86/1 hrsz-ú Fogadó a Bárányhoz tanétterem és tanszállót 2011. szeptember 1. napjától 5 
éves határozott időtartamra bérüzemeltetésbe adja.  



 
 
 

Az előterjesztéshez mellékelt pályázati kiírás, bérüzemeltetési szerződést, valamint a 
gyakorlati képzés szervezésére és lebonyolítására vonatkozó együttműködési 
megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja. 

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
        Stickel Péter igazgató 
       Tóth Imre igazgató 
Határidő:                                 2011. június 30. (határozat közlésére) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy amennyiben a jelenlegi 

feltételekkel nem talál bérlőt a tanétterem és tanszálló bérüzemeltetésére, megvizsgálja az 
intézmény gazdasági társasági formában történő működtetésének lehetőségét. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                                 2011. október 31. 

 
 

-----31. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1781   Száma: 11.06.23/31/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
147/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2011. július 31. 
 
 

-----32. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 
Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
        
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő szerint örvendetes dolog, hogy nemzeti hagyományok ápolása terén a 
korábbi kormányzati ciklusoktól eltérően, némi fajta változás tapasztalható, még hogyha 
minimális mértékben és valami fajta hátsó szándék mellett is. Reméli, hogy ez a fajta változás a 
későbbiekben felgyorsul és a fiataloknak a magyarság tudatát még inkább erősíteni fogjuk. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1782   Száma: 11.06.23/32/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
148/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szent Imre Öröksége Ifjúsági 
és Szociális Alapítvánnyal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2011. június 30. 
 

 
-----33.  Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 

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

 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1783   Száma: 11.06.23/33/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
149/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az I. Magyar Cukor 
Manufaktúrával kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 

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

 
-----34. Előterjesztés utcák elnevezéséről 

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

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

 
Szita Károly polgármester felhívta a figyelmet az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító javaslatára, mely az utcanévadó 
bizottság javaslatait támogatta. 

 
 

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

 



 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1784   Száma: 11.06.23/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozó módosító javaslatról az 
alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1785   Száma: 11.06.23/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2. pontja B. változatának elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1786   Száma: 11.06.23/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 3. pontjára vonatkozó módosító javaslatról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
150/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 18694 és 18699 

hrsz. hrsz alatti utak együttesen a Mandula utca elnevezést kapják. 
 
Felelős :                           dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

      Közreműködik  :             dr. Farkas Edit aljegyző                                                                                             
      Határidő :                        2011. június 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 22416/2 hrsz. 

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

      Közreműködik  :             dr. Farkas Edit aljegyző                                                                                           
      Határidő :                        2011. június 30. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár  18795/6 hrsz. 

alatti út a Vadgesztenye utca elnevezést kapja. 
 

      Felelős :                          dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik  :            dr. Farkas Edit aljegyző                                                                                             
      Határidő :                       2010. június 30. 
 

 
 
 



 
 
 

-----35. Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester támogatta a Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat 
módosító javaslatát. 

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megköszönte a munkát az előkészítőknek, illetve a 
javaslattételt, hiszen egy társadalmi kezdeményezésről van szó.  
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1787   Száma: 11.06.23/35/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
151/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az utcanév ismertető táblák 
elhelyezésével kapcsolatos előterjesztésben írt koncepciót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a Monostor utca az első ütembe kerüljön be. 
 
Felelős :                         dr. Kéki Zoltán jegyző 
Közreműködik :             L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő :                       azonnal 



 
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az utcanév, városrésznév, 
közintézmények, emléktábla elhelyezésével kapcsolatban előzetes véleményezési joggal 
rendelkező testületet felhatalmazza a táblák helyének kiválasztásával, tartalmával, formájával 
kapcsolatos döntések meghozatalára. 
 
Felelős :                         dr. Kéki Zoltán jegyző 
Közreműködik :             dr. Farkas Edit aljegyző  

    L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő :                       2011. november 10. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az utcanév ismertető táblák 
kivitelezési költségeit a 2012. év költségvetésébe beépíti. 
 
Felelős :                         dr. Kéki Zoltán jegyző 
Közreműködik :             Molnár György gazdasági igazgató 
                              L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő :                       2012. február 29. 
 
 

-----36. Előterjesztés Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó emléktáblájának 
kihelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester támogatta a Sportbizottságnak a tábla szövegére vonatkozó módosító 
javaslatát. 

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Sportbizottság nemcsak az ötvenezer forinttal kívánt 
hozzájárulni az emléktábla felállításához, hanem azzal, hogy a táblára kerüljön fel Kaposvár 
Megyei Jogú Város is. 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1788   Száma: 11.06.23/36/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról a Sportbizottság módosító javaslatával együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
152/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó 
emléktáblájának a József Attila utca 7. sz. alatti ingatlan falára való kihelyezéséhez, azzal, hogy 
az emléktáblán a Sportbizottság által javasolt szöveg és az arcképet ábrázoló dombormű is 
szerepeljen. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2011.július 18. 

 
 

-----37. Előterjesztés a 2011. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester ismertette a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási bizottság javaslatát, 
melyet támogatott. 

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy ő kezdeményezte Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságnál ezt a javaslatot. mivel többen megkeresték fogadóóráján ezzel a kéréssel. Köszöni, 
hogy ilyen gyorsan, rugalmasan reagáltak erre a kérdésre. Részönkormányzati ülésen is kérte, 
hogy kezdjék el szigorúbban ellenőrizni azokat a háztartásokat, akik nem kötöttek rá a 
szennyvízcsatornára. Egy dologgal lehet csak ellenőrizni, ha a felhasznált vízmennyiség 



 
 
 

megegyezik az elszállított vízmennyiséggel. Ebben az esetben, aki nem köt rá, annak sem kell 
talajterhelési díjat fizetnie, ha ezt igazolni tudja. Ekkor merült fel az a javaslat, hogy 
kezdeményezzék olyan mértékű talajterhelési díj megállapítását, ami ténylegesen motiváló 
tényező, tehát ne érje meg máshová ereszteni a vizet. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1789   Száma: 11.06.23/37/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
módosító javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
153/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció 
meghirdetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 

 
A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meglévő szennyvízcsatorna hálózat jobb 
kihasználtsága érdekében a KAVÍZ Kft-vel közösen rákötési akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos lakossági rákötések ösztönzésére 2011. 
július 1. és 2011. október 31. közti időszakra vonatkozóan a Közgyűlés a 
szennyvízcsatorna közműérdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.) 
számú önkormányzati határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 25 % ÁFA = 156.250,- 
Ft/lakás összegű lakossági közműérdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 62.500,- Ft 
+ 25 % ÁFA = 78.125,- Ft/lakás összegre csökkenti. 
Az ingatlantulajdonosnak ezen időszak alatt a hálózatra történő csatlakozást is el kell 
végeztetnie. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
               Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
               Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. július 1. – október 31.  



 
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felterjesztési jogával élve kéri a Kormányt, 
hogy olyan mértékű környezetterhelési díjat állapítson meg, amely ösztönzi a 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötést a még rá nem kötött ingatlanok esetében. 

 

              Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2011. június 30. 

 
 

-----38. Előterjesztés a Kaposvári Református Egyházközség számára biztosítandó 
bérlő-kiválasztási jogról 

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

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

 
 

-----Kérdések nem merültek fel.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem merültek fel.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1790   Száma: 11.06.23/38/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



 
 
 

154/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Református Egyházközség részére, a 
Kaposvár, Béke u. 63. fsz. 2. ajtószám alatti lakásra bérlőkiválasztási jogot biztosít 2011. május 
1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig, és a bérlőkiválasztási jog térítési díját havonta nettó 
42.500,- Ft-ban állapítja meg. Az Egyházközség minden megkezdett hónap után térítési díjat 
köteles fizetni, melynek összegéről a lakás leadását követően kerül kiállításra a számla. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

Határidő:   értelem szerint 

 
 

-----39. Előterjesztés a „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1791   Száma: 11.06.23/39/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
 
 

155/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I.u. 14. sz. alatti irodaépület I. 
emeletén lévő 70,9 m2 alapterületű helyiségcsoportot és a II. emeletén lévő 36 m2 alapterületű 
helyiségcsoportot pályázat nélkül 2011. augusztus 15-től 5 éves időtartamra bérleti díj fizetési 
kötelezettség nélkül,  a  bérleti díjat  terhelő ÁFA fizetési kötelezettség és a helyiségekre 
vonatkozó teljes közüzemi költség megfizetése mellett bérbe adja a Csányi Alapítvány a 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány részére  
 
2011. augusztus 15-től a bérleti díjat terhelő ÁFA összege 6.273,- Ft/hó, 
                                     a közüzemi díj  57.619,- Ft + ÁFA, összesen: 72.024,- Ft/hó. 
 
Az ÁFA összege minden év január 1 napjától változik a KSH által közzétett előző évre 
vonatkozó inflációval módosított bérleti díj függvényében. 
  
A helyiség karbantartásáról a bérlő köteles gondoskodni. 
 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                       2011. augusztus 15.  (bérleti szerződés aláírása) 
 
 

-----40. Előterjesztés a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 
szerződéskötésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1792   Száma: 11.06.23/40/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
156/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vidanet Zrt. a kaposvári 
415/20, 574, 569, 511 és 492/13 hrsz.-ú ingatlanokat összesen 705 m hosszan 0,3 m-es 
védőtávolsággal vezetékjoggal megterhelje. A Zrt. által fizetendő egyszeri kártalanítás összege 
848.000,-Ft+ÁFA. A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt megállapodások aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza.    

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

-----41. Előterjesztés a Közgyűlés 2011. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok az előterjesztés azt javasolja, hogy a kiemelt rendezvények támogatási 
szempontrendszerének felülvizsgálatáról és a turisztikai termékeik újrapozícionálásáról szóló 
előterjesztéseket csak a szakbizottság tárgyalja. Arról a közgyűlés döntött korábban, hogy 
készüljön el mind a két előterjesztés.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy majd a szakbizottság előterjesztésében kerül a 
képviselő testület elé a két előterjesztés abban az esetben, ha képviselő testületi döntési 
kompetenciát igényel a szakma által kialakított javaslat. 
 

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

 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1793   Száma: 11.06.23/41/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
157/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. II. félévi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 

-----42. Jelentés a lejárt közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1794   Száma: 11.06.23/42/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
158/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 185/2009. (IX.24.) önkormányzati határozat 

felülvizsgálata során úgy határozott, hogy a Bartók Béla úti volt általános iskola utcafronti 
épületében lévő könyvtár helyiségből a Kaposvári Rendőrkapitányság az irodát áthelyezi a 
Kaposvár, Cseri u. 10. sz. alatti – jelenleg is rendőrségi irodaként működő - helyiségbe, ahol 
biztosítható a cseri és a donneri lakosok számára, hogy a rendőrségi körzeti megbízottat a 
fogadóórán felkeressék.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző 
 Határidő:  2011. július 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 6/2010. (I. 7.) 

önkormányzati határozat 3.) pontjának határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  2011. december 31. (közbeszerzési eljárás megindítása) 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 85/2010. (IV.28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2011. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:            2011. június 30. 



 
 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 171/2010. (VIII.18.) 
önkormányzati határozatnak a Szolidaritás Alapítvány a Munkanélküliekért szervezetre 
vonatkozó rendelkezéseit visszavonja. 

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 277/2010. (XII.9.) 
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja 

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

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

I. Gazdasági társaságok vezető testületei 
 

1E/ Deseda Kemping Kft 
 Fülöpné Vaski Vera ügyvezető 
 

IV. Egyéb testületek 
 

H/ Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 
 Hegedüsné Sztantics Katalin  
 
I/ Somogy Megyei Egészségügyi Konzorcium 
 Hegedüsné Sztantics Katalin  
 
M/ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
 Budai Józsefné 

Péterné Szarka Klára 
 Frányó Zsolt 
 Horváth Mónika  
 
N/ Szociálpolitikai Kerekasztal 
 Budai Józsefné 
 Hegedüsné Sztantics Katalin 
   
P/ Dél-Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács 
 Budai Józsefné 

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

                                                 
1 Kiegészítette a 8/2011.(I.13.) önkormányzati határozat 2. pontja. 
 



 
 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011. (I.13.) önkormányzati határozatának 8. 
pontját kiegészíti azzal, hogy 100.000.- Ft támogatást biztosít a Kacsógép Taszár SE helyett 
azonos feltételekkel a Kaposszerdahelyi Községi Önkormányzat részére, labdarúgó és 
kiszolgáló helyiségeinek előkészítésére, biztosítására és a rendezvény utáni helyreállítására 
öntözéssel. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2011. július 23.  

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 14/2011. (II.24.) 

önkormányzati határozat határidejét 2011. augusztus 31-re módosítja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2011. augusztus 31.  
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2011.(II.24.) határozat 2./ pontját az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Laktanya u. 5. sz. alatti Piac vásárcsarnok 
területén 2011. május 1. napjától szedhető minimális üzemeltetési költséget és raktár bérleti díjat 
az alábbiak szerint határozza meg: 

- önkormányzati tulajdonú üzletek üzemeltetési költsége: 222  Ft/m2/hó 
- magántulajdonú felépítmények által elfoglalt terület 

          földhasználati üzemeltetési költsége:                                         275 Ft/m2/hó 
 -    földterület bérlet üzemeltetési költsége:  450 Ft/m2/hó 
  -    dróthálóval elkerített raktár bérleti díja:     250 Ft/m2/hó 
  -    raktárhelyiség és dróthálóval elkerített raktár  
       üzemeltetési költsége:      300 Ft/m2/hó 

A díjak az áfa összegét nem tartalmazzák.  
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                 azonnal 
 
 

-----43. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
 



 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szita Károly polgármester egy dologra szeretné felhívni a figyelmet: több mint egymilliárd 
forinttal tartoznak a városnak. Egy része az tudatos és szándékos, ami az iparűzési adó fizetést 
jelenti, mert ott adtak mentességeket, illetve kedvezményeket. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1795   Száma: 11.06.23/43/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
159/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2011. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----45. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

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

 
 



 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1797   Száma: 11.06.23/45/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
160/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretből 

- a Szív és Kéz Sajátos Nevelési Igényű Gyermekekért Alapítvány részére         30.000 Ft 
 
dr. Csató László tanácsnok képviselői keretből 

- „Egészséges életmódért – Egészséges környezetért”  Alapítvány részére           15.000 Ft 
- „Ép testben ép lélek” Alapítvány részére                                                             10.000 Ft 
- „Iskolánk Sportjáért” Alapítvány részére                                                             20.000 Ft 

 
Sportbizottság Sport keretből 

- Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány részére („Rókaűzők”)                 382.000 Ft 
 
Sportbizottság Sport keret tartaléka terhére 

- Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány részére                               300.000 Ft 
- Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány részére  

(alapfokú bajnokságok rendezésére)                       100.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő: 2011. augusztus 31. 
 
 



 
 
 

-----45. Előterjesztés Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kaposvár a legfontosabb címet viselő városunk 
polgárai által közösen megalkotott négy éves várospolitikai programot hajtjuk végre akkor, 
amikor ezzel a kezdeményezéssel élünk. Most végre van pályázati lehetőség Kaposvár 
belterületén belül is kerékpárút hálózat kiépítésére. Szeretné megköszönni Tóth István 
alpolgármesternek ez irányban tett tevékenységét, hiszen többször együtt a kerékpárosokkal 
járták végig Kaposvárt és a kerékpárosok véleményét is kikérve fogalmazódott meg a pályázat 
tartalma, illetve benyújtásának gondolata. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok úgy érzi, hogy egy európai léptékű város fejlesztéséhez 
nélkülözhetetlen ez a döntsünk és bízik benne, hogy a támogatást a Közgyűlés meg fogja adni 
ennek a pályázati lehetőségnek.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1796   Száma: 11.06.23/44/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



 
 
 

161/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város 50 millió forint támogatási igénnyel pályázatot nyújt be 

Kaposvár kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. július 28. 

 
2. A pályázat benyújtásához szükséges önerőt, maximum 6 millió Ft-ot Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a költségvetés út-, híd-, járdafelújítások előirányzat  burkolat felújítási 
program tartalékkerete terhére biztosítja. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----46. Előterjesztés a Kontrássy u. 2/a. 1 napos bérbeadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: A Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. szám alatti 276 m2-es 
helyiségcsoportot véradás szervezése céljából térítésmentesen bérbe adtuk az Axel Springer 
Magyarország Kft. Részére 2011. június 22-én, 1 napra. A szerződéskötéshez a Közgyűlés 
döntése szükséges.  

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1798   Száma: 11.06.23/46/0/A/KT 
Ideje: 2011 június 23 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 



 
 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
162/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. 
szám alatti 276 m2-es helyiségcsoportot 2011. június 22-én, 1 napra, véradás szervezése céljából 
térítésmentesen bérbeadja az Axel Springer Magyarország Kft. részére, a bérleti díjat terhelő 
ÁFA megtérítése mellett. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok elmondta, hogy mind a két kérdése a kerékpárosokkal 
kapcsolatos. Első kérdése, hogy várható-e kerékpártároló kihelyezése a belvárosban. A második 
kérdése pedig, hogy mikor fog bővülni a kaposvári kerékpárút hálózat. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy nyertünk egy pályázatot a városi közösségi 
közlekedés fejlesztésére, ennek keretében a város kilenc pontján a buszmegállók környékén 24 
darab kerékpártámasz kerül kihelyezésre. Most nyújtunk be kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésre 
pályázatot, ennek keretében mintegy 120 darab kerékpár támaszt helyezünk ki a város különböző 
pontjain, nagyobb forgalmat vonzó létesítmények környezetében.  
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok elmondta, hogy a kérdéseket és az interpellációkat hétfőn 
délután négy óráig kellett leadni és akkor még nem tudhatta, hogy ez az előterjesztés szóba kerül. 
 
 

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

dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok „Az Arany köz lakói szeretnék ha a 30 km-es 
sebességkorlátozó tábla visszakerülne a lakókörnyezetükbe. Itt korábban is volt ilyen tábla, de 
kidöntötték és nem helyezték vissza. Amióta a tábla eltűnt, motorosok száguldoznak a területen. 
Ott játszótér is található. Addig kellene cselekedni, míg nagyobb baj nem fog történni. A lakók 
másik kérése a kutya sétáltatást tiltó tábla kihelyezése a játszótér környékére. Állításuk szerint 
ilyen is volt, de már az sincs meg. A kutyatulajdonosok nem tartják tiszteletben a játszóteret. 
Kérem szíves válaszát.” 



 
 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megköszönte tanácsnok asszony figyelemfelhívó 
észrevételét. A július 15-i határidő a kutyák sétáltatását tiltó táblára vonatkozik, mivel azt le kell 
gyártatni, a 30 km-es sebességkorlátozó tábla pedig napokon belül a helyén lesz. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok a választ elfogadta. 
 
Szita Károly polgármester jó pihenést kívánt mindenkinek a nyárra. Megköszönte a 
Kaposváriaknak az elmúlt fél esztendőben nyújtott támogatásukat. Három programra hívta fel a 
figyelmet:  az egyik a Szentjakabi nyári esték, a másik Youth Futballfesztivál, a harmadik pedig a 
nemzetközi Kamarazenei Fesztivál.  
 
 
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 
 
 
 
 


