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Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 
 
 
 
2011. szeptember 29. 
 
 

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 M ónika képviselő 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 1 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait, a 
Hivatal megjelent munkatársait, a meghívott vendégeket, a sajtó munkatársait, a Kapos Televízió 
nézőit és az érdeklődőket.  
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 
 

- a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatti helyiség  hasznosításáról szóló előterjesztést, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1817   Száma: 11.09.29/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 08:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
181/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 
- a Kaposvár, Fő u.7. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról szóló előterjesztést, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget biztosított 

M ihalecz András frakcióvezető számára. 
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Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola -  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói 

(magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.  félévi teljesítéséről,  a 
költségvetési rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  

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

5. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
6. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ és a Liget Otthon keretében működő idősek 

nappali ellátása működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
7. Előterjesztés a M egyei és Városi Könyvtártársulást létrehozó társulási megállapodás 

módosítására  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. nonprofit társasággá alakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

9. Előterjesztés a 2011/2012 tanév indításával összefüggő alapító okiratok módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
10. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi integrációhoz kapcsolódó 

dokumentumokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
11. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi rendezvényekről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
12. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola átszervezéséről, valamint a 

Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE-ről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 



 4 

13. Előterjesztés a Noszlopy G. u. 6. sz. alatti önkormányzati ingatlanon történő átjáró 
kialakításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
14. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti Stühmer Kávézó bérleti díj ajánlatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető díjak 
módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a Somogyi Korona Zrt-vel kötendő parkolóház működtetésére vonatkozó 
megállapodásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
17. Előterjesztés a Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a Kalmár Kft. ingatlancsere kérelméről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a New M eat Kft. kérelméről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
20. Előterjesztés Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 3. sz. alatti üres lakás bérlakás 
állományból való kivonásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
22. Előterjesztés utca elnevezéséről  

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  

23. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  
24. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 30/2011.  (IV.20.)  határozatának módosításáról és a 

Kaposvári Egyetem számára biztosított bérlő-kiválasztási jog térítési díjáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  

25. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság számára biztosított 
bérlőkiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről  

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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26. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Kereszt Plébániával   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
27. Előterjesztés az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  

28. Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szociális és 
gyermekjóléti intézmények magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, valamint a 
SzocioNet Egyesített Szociális  Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának 
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
29. Tájékoztató a a 2011. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról       
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

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

 
32. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
33. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
34. Előterjesztés a régi Piac- Vásárcsarnok területén lévő 39., 40.,  41., 42., 104. és a 104/A  

sorszámú pavilonok adásvételi szerződésének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
35. Előterjesztés Szabó János, a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális M ódszertani Humán 

Szolgáltató Központ igazgatójának korengedményes nyugdíjazásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 

 
Zárt ülési napirendi pontok: 

 
36. Előterjesztés a "Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház” díjak 2011. évi 

adományozásáról  
Előterjesztő: dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 
 

37. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében (3 db) 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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38. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítéséről szóló 300/2009. (XII.10.) önkormányzati 

határozat visszavonásáról  
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  

39. Előterjesztés köztemetés költségének megtérítése tárgyában benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  
 
Mihalecz András tanácsnok napirend előtti felszólalásában elmondta, ha valaki örököl valamit, 
akkor átgondolja, hogy mit is tegyen vele. M agyarországnak két mérhetetlen nagy öröksége van, 
amit a 2002-2010 közötti kormányzás dobott a nyakába. Ez a két örökség a hatalmas 
munkanélküliség és az eladósodottság.  2010-ben nem kisebb célt fogalmazott meg a Kormány 
(és azzal együtt Kaposvár Város Önkormányzata is), mint hogy ezt felszámolja, és az évtized 
végére elér je az Európai Unió munkavállalói szintjét. Éppen emiatt méltatta azt a döntést, 
melynek szellemében  a Keleti Ipari Park tovább bővül. Összesen 117 millió Ft-ot fordítottak 
arra, hogy a parlagon heverő földbő l munkahelyeket teremtsenek. Örömmel fogadta, hogy az új 
Széchenyi-terv jóvoltából 630 millió Ft támogatást élvez ez a projekt, aminek az a következő 
állomása, hogy néhány hónapon belül egy új üzem fog ott felépülni, ami nem kevesebb, mint 70-
80 embernek fog munkahelyet adni, s azt követően hamarosan több száznak. Célként tűzte ki új 
munkahelyek létrehozását, hogy ezáltal az emberek meg tudjanak szabadulni attól a tehertől, ami 
a munkanélküliséggel és az eladósodottsággal jár. 
 

-----1. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 
Szita Károly polgármester  elmondta, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatói pályázatáról 
kiírásáról kell dönteni, mert az iskola jelenlegi igazgatója Budapesten folytatja pályafutását. 
Kaposvár polgárai nevében megköszönte a kimagasló munkát Kokas Ferencnek és feleségének,  
és szívből kívánt további sikereket. Végül ajándékkal búcsúzott a zenepedagógusoktól.  
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Kokas Ferenc búcsúbeszédében elmondta, hogy 36 éve él Kaposváron, és kaposvári is marad a 
feleségével együtt. M indig örömmel jönnek majd haza, és vesznek részt az itteni programokban.  
Elköltözésüknek pusztán családi okai vannak. Megköszönte, hogy 17 éven keresztül mindent 
megkapott ahhoz, hogy egy nagyon jó zeneiskolát hozhasson létre kollégáival együtt. M ost egy 
mércét vihet majd Budapestre arról, hogy milyen a vidéki zenei élet. M indenkinek megköszönte a 
képviselő-testületből a közös munkát, amit  immár más formában, de szeretne tovább folytatni. 
M egemlékezett azokról a kollégákról, barátokról, akik már nincsenek közöttünk, és reményét 
fejezte ki, hogy a zeneiskola a továbbiakban is sikeresen működik majd. 
 

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

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

 
#: 1818   Száma: 11.09.29/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 08:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
182/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Kokas Ferencnek, a Liszt Ferenc 
Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának lelkiismeretes, a tantestület, a 
gyermekek érdekében végzett magas színvonalú vezetői tevékenységét. 
 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:         2011. szeptember 30. 
 
2.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy - a Zeneiskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint - 2011.  július 
16-tól Nagyné Soltra M ónikát, az Intézmény igazgatóhelyettesét megbízza a Liszt Ferenc 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával az 
új intézményvezető kinevezéséig, de legfeljebb 2012. július 1-ig. 
 
M agasabb vezetői pótlék: 60.000.- Ft 
 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:         2011. szeptember 30. 
 
3.)  
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskola-  
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igaz gatói - magasabb vezetői - beosztásának ellátására 
pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet  
 

a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói – magasabb vezetői 
– beosztásának betöltésére 

 
Kaposvár Megyei jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának betöltésére. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Munkakör megnevezése: Pedagógus 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A vezetői megbízás időtartama: 2012. január 1. – 2016. augusztus 15-ig.  
 
A munkavégzés helye: Somogy Megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 
 
M agasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: 
 

• a nevelő - oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
• az intézményi munka összehangolása, 
• a nevelőtestület vezetése, 
• az intézményi, nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, 
• az intézményi szintű munkatervek, beszámolók elkészítése, 
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 
• az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 

rendelkezésre álló költségvetés alapján, 
• a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 
• együttműködés biztosítása a szülői szervezetekkel, a diákönkormányzatokkal, a szülők és  

diákok képviselőivel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 
• a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 
• a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, 
• a tanuló- és gyermekbaleset-megelőzés irányítása, 
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• az intézmény képviselete, 
• a döntés - az egyetértési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a kollektív szerződés nem 
utal más hatáskörbe, 

• tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése, 
• pedagógus felvétel, határozott és határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszonyba, 
• közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, 
• alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör, 
• kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 
• külön megállapított ügyekben a kiadmányozás, 
• fenntartó előtti képviselet, 
• az intézménnyel kapcsolatos nyilatkozatok, publikációk engedélyezése. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a magasabb vezetői pótlék megállapítására a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  

• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga; 

• Legalább 5 évet meghaladó, pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség és magyar állampolgárság,  vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett státusz; 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
• Legalább 5 évet meghaladó vezetői gyakorlat. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• Szakmai önéletrajz; 
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel; 
• Az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; 
• Szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat(ok);  
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához; 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 
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A pályázat formai követelményei: 
A pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen, csúszósín + nylonborítóval bekötve 
kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal 
human2@kaposvar.hu elektronikus címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 
szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is meg kell küldeni.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. január 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kirschner Ildikó nyújt a 06-
82/501-501/746-os telefonszámon.  
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő 
megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő T/499/2011. azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: 
Pedagógus.                        és 

• Elektronikus úton Vargáné Kirschner Ildikó részére a human2@kaposvar.hu e-mail címen 
keresztül. 

• Személyesen: Vargáné Kirschner Ildikó, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatokat az intézmény nevelőtestületének véleményezését követően Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
véleményezi. A vélemények birtokában, a testületi ülésen való személyes meghallgatás után dönt 
a testület. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2011. december 8-i közgyűlésen 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

• Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja (2011. október 4.) 
• Oktatási Közlöny 

 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet. 
   
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:        2011. szeptember 30. 
 
 

----- 2. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester  elmondta, hogy a költségvetési előterjesztésből kiderül, hogy a 
költségvetési hiányt jelentős mértékben (közel 90 millió Ft-tal) sikerült csökkenteni.  
M indeközben a városvezetés megemelte a szociálpolitikai kiadásokat, amelyek ebben az évben  
1. 353 millió Ft-ot tesznek ki. A lakásfenntartási támogatás összege is  nőtt 66 millió Ft-tal. 
M indezek ellenére sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt. Mindenkinek megköszönte, akinek 
ebben szerepe volt. Elmondta továbbá, hogy a szociálpolitikán belül is közel 500 ember kap 
munkát közcélú munkavégzés keretén belül, és további több mint 200 embernek lesz hasonló 
keretek között munkalehetősége. Főleg a csapadékvíz-elvezetés terén lehet majd ezt a lehetőséget 
biztosítani. Beszélt arról, hogy milyen sokan használják az új fürdőt, sok vásárlója van a 
kaposvári nagypiacnak is. Átadásra került a megújult művelődési központ, folyik a Desedán a 
beruházás, ami legkésőbb a következő év tavaszán a hídépítésekkel folytatódik majd. Előkészítés 
alatt áll a donneri rész illetve a Petőfi tér közötti területnek az átalakítása, az ún. intermodális 
csomópont kiépítése. Kaposvárnak több pályázata is elbírálásra vár. Ezek nagyrészt arra 
vonatkoznak, hogy városunk függetleníteni akarja magát energiaforrások tekintetében a külső 
hatásoktól. Több megújuló energia-pályázat sikerét remélhetőleg elősegíti majd Bencsik 
államtitkár úr kaposvári látogatása is. Néhány - minden képviselő által jó l ismert - beruházás 
megemlítése után helyt adott a kérdéseknek. 
 

-----Kérdések----- 
 
Szita Károly polgármester  beszélt egy módosító indítványról, mely szerint 850 ezer Ft van egy  
snowboardpálya kialakítására. Ismertette a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát, 
mely szerint a  Városligetben lévő gördülősportpályára kellene átcsoportosítani ezt a pénzt annak 
karbantartására. Indítványozta, hogy ne legyen megjelölve a cél, hanem ezt a pénzt vigyék le a  a 
céltartalékba,  mert előbb meg kell nézni, hogy milyen javítanivaló van a gördülősportoknál, és 
ezt követően érdemes dönteni a 850 ezer Ft felhasználásáról. A költségvetésnek a részét képezi 
egy kiegészítő határozati javaslat. Létszámleépítés keretében van még lehetőség arra, hogy 
kérjünk ehhez támogatást.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az ingatlan-értékesítés előirányzatát csökkenteni kellett 
408 millió Ft-ról 255 millió Ft-ra. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy a tervezett 
előirányzatot eddig 6 %-ban sikerült teljesíteni. Megkérdezte, milyen intézkedéseket lehet tenni 
annak érdekében,  hogy a most módosított előirányzatot valamelyest teljesíteni lehessen. 
Terveznek-e olyan lépéseket, amelyekkel hatékonyabbá lehet tenni az ingatlan-értékesítést, és 
ezáltal növelni a költségvetés bevételét. Az Agórával kapcsolatosan megkérdezte, hogy miért 
kellett 450 millió Ft-ot felvenni a projekthez, hiszen ennek a támogatási intenzitása 90%-os volt, 
ami jóval magasabb összeg, mint a projekt teljes bekerülési költsége, ami meghaldta a 2 milliárd 
Ft-ot. Utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy van-e végelszámolási eljárás a KVG Zrt. romániai 
vállalata ellen, és ha igen, akkor milyen mértékű.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő felszólalásában elmondta, hogy amikor a költségvetést 
tárgyalta a Közgyűlés, akkor  a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. felügyelőbizottságának elnöke 
dr. Szép Tamás jelezte, hogy az a 100 millió Ft támogatás, ami a költségvetésben be van 
tervezve,  nem lesz elégséges. Ezt  akkor többen is elmondták, hogy a 2010-es támogatáshoz 
képest ez olyan csökkentés, amit a cég valószínűleg nem fog tudni elviselni. Azóta az élet 
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igazolta ezt az állítás. M egkérdezte, hogy mi változott az akkori helyzethez képest, ami miatt ma 
már belátja az előterjesztő, hogy ennyi támogatásból nem tud működni a tömegközlekedési 
vállalat.   
 
dr. Csató László tanácsnok  kérdése az volt, hogy a várható önkormányzati  törvény 
szellemében  illetve az eddig kiszivárgott  elképzeléseket figyelembe véve készült-e el a jelenlegi 
költségvetési előterjesztés. 
 
Szita Károly polgármester  válaszából kiderült, hogy 150 millió Ft-tal csökkentették az 
ingatlan-értékesítés  várható bevételét a júniusban módosítotthoz képest. Ennek ellenére sikerült a 
költségvetési hiányt csökkenteni. Véleménye szerint addig nem sürgős az ingatlan-értékesítés 
kérdése, amíg a költségvetési egyensúlyt sikerül tartani.  
Az Agórára vonatkozó kérdés kapcsán kifejtette, hogy mindenki két éve tudja már, hogy a 
beruházás ennyibe került a közbeszerzés során. Minden európai úniós támogatással megvalósult 
beruházáshoz vagy kötvényből származó bevételeket vagy pedig infrastruktúra fejlesztési hitelt 
kellett igénybe venni,  valamint ezen belül az EU önerő alaptámogatását. Emlékezete szerint az 
Agóra megépítésére is  volt ilyen támogatás. Elmondta, hogy a KVG végelszámolási ügyének 
kérdését Gombos Attilához fogja  továbbítani. Ismertette, hogy a tömegközlekedési vállalat 
ebben az évben 170 millió Ft-ot kapott. Ebből az összegből remélhetőleg fedezni tudják a 
működtetés költségeit. A korábbi igaz gató azt jelezte, hogy csak úgy tudja az éves működtetést 
kigazdálkodni, ha árat emel. Az év közi áremelés azonban megengedhetetlen. Ez az árbevétel-
kiesés (amit áremeléssel próbáltak elérni) most hiányzik. Végül arról beszélt, hogy a 2013-as 
önkormányzati költségvetés lesz majd az, amely már az új önkormányzati törvényt  fogja 
tükrözni. A nagy változások majd az önkormányzati törvény elfogadását követően, illetve annak 
hatálybalépése után (leginkább 2013. január elsejétől) várhatóak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a kiemelt projektekhez mindig hitelt kellett felvenni, 
így az Agórához is kellett. Véleménye szerint a kérdés az, hogy miért ekkora összegben kellett 
felvenni,  hiszen ez 450 millió  Ft, miközben a megvalósítás teljes bekerülési költsége meghaladta 
a 2 milliárd Ft-ot, és ennek a programnak a támogatási intenzitása az Európai Unió részéről 90%-
os volt, tehát sehogy sem jön össze a 450 millió Ft-os hitel a projekt teljes bekerülési költségét 
tekintve.  
A KVG ügyében azért tette fel kérdését, mert az önkormányzat a többségi tulajdonosa a cégnek.  
A sajtóban többféle híresztelést lehetett olvasni, hogy székelyföldi települések végelszámolást 
indítottak a KVG Zrt. romániai érdekeltsége ellen. Kifejtette, hogy az előterjesztésből 
egyértelműen kiderül: a város hosszú távú eladósodottsága kötelezettség-vállalásokkal együtt 32 
milliárd Ft-ról 35 milliárdra növekedett. Ennek a növekedésnek egyik oka a tervezett 1 milliárd 
Ft-os hitelnek a felvétele és annak költségei, valamint az 5,2 milliárdos svájci frank kötvénynek a 
kamatfelára. Tehát olyan többletköltségekkel kell számolni, amelyekkel részben nyilvánvalóan 
korábban nem lehetett számolni, és ezek igen drasztikus mértékben megnövelték a város 
eladósodottságát. 2007-ben született egy olyan Pénzügyi Bizottsági határozat, amely azt kérte a 
Közgyűléstől, hogy ne egy devizanemben, hanem vegyesen történjen kötvénykibocsátás, nem 
pusztán svájci frankban. Ha akkor a Pénzügyi Bizottság ebbéli határozatát a Közgyűlés 
megfontolta volna, akkor valószínűleg ezekkel a többletköltségekkel most nem kellene  
szembenézni. Javasolta, hogy a Közgyűlés kérje fel a polgármester urat, hogy a Közgyűlés 
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novemberi ülésére készítsen jelentést a KVG Zrt. szervezeti átalakulásáról, és romániai 
érdekeltségének tevékenységéről, valamint a korábbi elnök-vezérigazgató Püspök Rudolf 
tulajdonában működő, szintén romániai vállalkozás a „Szalubiszev” közti kapcsolatáról. Kérte a 
Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot.  
  
dr. Lamperth Mónika képviselő arra utalt, amit Pintér Attila tanácsnok mondott a város hosszú 
távú kötelezettségeinek alakulásáról.  Az, hogy 32 milliárdról 35 milliárdra emelkedett az 
adósság, véleménye szerint arra utal, hogy Kaposvár rohan a reménytelen adósságba. Azt 
szeretné megtudni,  hogy milyen elgondolása van a városvezetésnek a kialakult helyzet 
kezelésére.  Érintette a kaposvári tömegközlekedés támogatásának kérdését is. Polgármester úr 
szavait úgy értelmezte, hogy a felelőtlen gazdálkodás az oka annak, hogy idáig jutott a cég 
pénzügyi helyzete. A jegyárak emelését ő sem tartja támogathatónak. M egkérdezte, hogy az új 
vezetés a hiányzó 100 milliót hogyan kívánja pótolni, és esetleg várható-e emiatt ismételt 
személyi változás. Kérte a felügyelő bizottság vezetőjének álláspontját is erről a kérdésről.  
 
dr. Csató László tanácsnok számára a költségvetés számai mutatják meg legáttekinthetőbben, 
hogy mi történik a városban. M egítélése szerint ez az alapja az egész évi munkának. Elmondta, 
hogy 13 éve képviselő, azóta tekinti át alaposan a költségvetéseket. Egy valami nem változott az 
évek során, mégpedig az, hogy a költségvetés végrehajtása mindig szakszerű, korrekt, 
áttekinthető, pontos volt. Ami számára a legfontosabb - és a mostani előterjesztésben is szerepel -
,hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott, biztonságos. Kiemelte, hogy erre a kiegyensúlyozott és 
biztonságos gazdálkodásra épül Kaposvár közélete. Ez a bizonyíték arra, hogy a költségvetési 
koncepciók helyes irányúak voltak, és a jelenlegi gazdálkodás is a tényeken, a valós számokon 
alapul, ezért a tervezet elfogadását ajánlotta. 
  
Mihalecz András tanácsnok a kialakult „reménytelen helyzet” hallatán elmondta, hogy arra 
szeretne kérni mindenkit, aki a reménytelenséget okozta (vagy bármilyen módon ahhoz 
hozzájárult), hogy ne dobáljon át a túloldalra. Véleménye szerint az országot a szocialista 
kormányzás évei zavarták reménytelenségbe. Sem az emberek,  sem az önkormányzatok nem 
jókedvükben adósodtak el. A költségvetés kritizálható, de be kell látni: mindenki érdekeit nem 
lehet egyformán kiszolgálni. Erényként értékeli, hogy a költségvetés tervezete évről évre tartható.  
A költségvetés számára azt mutatja, hogy Kaposvár az adósságát képes csökkenteni, és hiteleit 
vissza tudja fizetni. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok Lamperth Mónika szavaira reagálva elmondta, hogy nem hallott 
ilyet, hogy a tömegközlekedési cég felelőtlenül gazdálkodott volna, a Közgyűlésen ilyen nem 
hangzott el. Elmondta továbbá, hogy Csapó József több mint 10 évig vezette a céget, ami ezen 
időszak alatt sosem volt veszteséges, de a 2011-es és a jövőbeni kilátások kicsit mások. 
Felelőtlen gazdálkodás a cég részéről nem volt.  A közlekedési cégek szerte Európában nem  
piaci alapon működnek, tehát az árak nem a piaci árakat tükrözik. Az Európai Uniónak vannak 
olyen irányelvei, melyek szerint a veszteségeket ki kell egyenlíteni.  Az áremeléssel véleménye 
szerint csínján kell bánni, mert  ilyenkor forgalomcsökkenés jelenik meg a másik oldalon.  
Teljesen érthetőnek találta a polgármester úr azon döntését, hogy a pénzhiányt nem engedte az 
utasokra hárítani. Ezt a veszteséget azonban valamilyen úton-módon kompenzálni kell. 
Pontosította, hogy Csapó József igaz gató úr munkaviszonyának megszűnése közös 
megegyezéssel (és nem kirúgással) történt. Javasolta, hogy decemberben térjenek vissza erre a 
napirendi pontra. 
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Borhi Zsombor tanácsnok  Lamperth Mónika hozzászólása kapcsán elmondta, hogy a képviselő 
asszony ne aggódjon az önkormányzat hosszú távú eladósodottsága miatt, hiszen 2006 
októberében (az MSZP részéről vesztes önkormányzati választások után) pont ő mondta azt saját 
párttársai előtt, hogy ne aggódjanak, nem a Fidesz fogja osztani a pénzt. Ezzel párhuzamosan 
érdekes módon hihetetlen forráskivonások történtek az önkormányzatoktól, és növekedtek az 
adósságok. Véleménye szerint a kialakult helyzet okozója próbál most felelős gazdálkodóként, 
felelős képviselőként fellépni. A tömegközlekedési vállalat ügyével kapcsolatosan kifejtette, 
hogy a felelőtlen gazdálkodás nem úgy hangzott el, hogy a cég gazdálkodott felelőtlenül, hanem 
az a felelőtlenség, hogy ide-oda kerülnek pénzek átgondolatlanul. A költségvetéssel kapcsolatban 
úgy vélekedett, hogy precíz, takarékos gazdálkodás folyt eddig ebben az évben, hiszen 
csökkenteni lehetett a működési hiányt, emellett pedig folytatódnak a beruházások, illetve azok 
előkészítése. 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy érdekes hallgatni a Fidesz és az M SZP vitáját a 
gazdaságpolitikáról, és hogy melyik nagyobb zsákutca, az majd pár év múlva kiderül. Szép 
Tamás tanácsnok úr felszólalása kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a májusi 
sajtótájékoztatón Gombos Attila arról beszélt, hogy a tömegközlekedési vállalat 318 milliós 
veszteséget termelt. Szükségesnek ítélte a helyzet tisztázását: termelt-e a cég veszteséget vagy 
sem. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kiemelte, hogy a legkisebb összeg elköltését is meg kell 
fontolni. Megismételte, hogy a költségvetés elfogadásakor már látszott, hogy azzal a támogatási 
összeggel, amiről akkor döntött az önkormányzat, nem fog tudni a tömegközlekedési vállalat 
működni.  
 
Szita Károly polgármester lezárta a hozzászólásokat. Válaszában elmondta, a cél az, hogy 
működjön a tömegközlekedés, működjön a közszolgáltatás, a lehető legkevesebb közpénzből, 
ráadásul úgy, hogy az országban Kaposvár maradjon továbbra is a legolcsóbb. A  fürdő sem 
nyereséges, a számok mégis kijönnek nullára,  mégpedig azért, mert az önkormányzat mindig 
pótolja a működéshez szükséges hiányokat. Az Agóra kapcsán ismertette, hogy 90%-os a 
támogatás a 3 évvel ezelőtt benyújtott pályázatra. (Az Agórára továbbra is 90 millió a támogatás.) 
Ezért amikor 2 éve a Közgyűlés bölcs módon döntött – közbeszerzési eljárást követően – az 
építkezés elindításáról, akkor a 450 millió Ft kötvényből vagy infrastruktúra fejlesztési hitelből 
történő pénzfelvételről is döntés született, amit a Közgyűlés megszavazott. Elmondta, hogy a 
KVG-ről szóló anyag decemberben kerül tárgyalásra, és egységes stadferként építve a Dunántúl 
legerősebb közszolgáltató cégeként lesz létrehozva. Tájékoztatott arról, hogy iszonyatos harc van 
a közszolgáltatásért, a szerződések pedig lejárnak. A szerződések lejártakor ki fog derülni az is, 
hogy mi lesz a vízművek sorsa. Jelezte, hogy Kaposvár nem kíván a DRV-vel együtt dolgozni. A 
város a vízszolgáltatást ha kell, akkor több településsel társulva,  de továbbra is önkormányzati 
tulajdonban lévő  cég keretén belül kívánja ellátni. Az alapelv a közszolgáltatásban továbbra is az, 
hogy a lehető legkevesebb közpénzen, a lehető legjobb szolgáltatással, önkormányzati 
tulajdonban a legolcsóbb árak biztosítása mellett történjen. Elmondta, hogy ezért készül a 
stadferk, és azon belül majd lehet foglalkozni a tömegközlekedéssel, a KVG-vel és minden 
egyébbel.  A többi képviselői hozzászólást megköszönte, és kiemelte azt, hogy aki figyelmesen 
olvassa a költségvetést, az észreveszi a pénzügyi egyensúly biztosításához szükséges lépéseket. 
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Pintér Attila tanácsnok ügyrendi javaslatában elmondta, hogy javasolja kiegészíteni határozati 
javaslatát azzal, amit polgármester úr mondott, hogy ne a novemberi, hanem a decemberi 
Közgyűlés elé kerüljön az anyag. Továbbá kérte a Közgyűléstől, hogy az eredeti határozati 
javaslatok 1. és 3. pontjáról külön legyen szavazás. 
  
Szita Károly polgármester  kérte, hogy a módosított indítványt szavazzák meg. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1819   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslat kiegészítéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1820   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a kiegészített határozati javaslat módosításáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1821   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1822   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslat 1-es pontjáról  az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 
#: 1823   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslat 3-as pontjáról  az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1824   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a többi határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
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183/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi viziközmű bérleti díj terhére 

bruttó 5.838 e Ft értékben 2012. évi elszámolással az alábbi felújításokat elvégezteti: 
1. Biológiai reaktor szétválasztása 2.975 e Ft 
2. Frekvenciaváltó rendszer beépítése 2.863 e Ft 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a felújítások megrendelésére. 
 
 
 
 
Felelős: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő: 2012. január 31. 

 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2007. december 21-én forgalomba hozott Kaposvár I., 

Kaposvár II. és Kaposvár III. kötvények kamatát a kötvényokiratban szereplő 6 havi 
CHFLIBOR + 0,95 % Pa-hoz képest 1 %-kal megemeli egy éves időtartamra azzal, hogy 
egy év múlva a kamatfelár mértékéről a kötvényt lejegyző bankokkal tárgyalást folytat. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kötvényokirat módosításának aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. november 30. 

 
4.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak nyújtott kölcsönből még meg nem fizetett 18.257 e Ft visszafizetési határidejét 
2011. december 15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a Társulás  bevételei terhére köteles  a 
kölcsön összegét minimalizálni. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. december 15. 

 
5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részére 2011. évre 

megállapított önkormányzati támogatás összegét a költségvetési rendelet decemberi havi 
módosításakor felülvizsgálja. 
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Felelős: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2011. november 30. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2011. november 16. 

napjával 1 fő gazdasági ügyintézői álláshely, 2011. december 31. napjával 1 fő közterület-
felügyelő álláshely megszüntetésével a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 307 főben 
állapítja meg.  

 
Felelős:           dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:    dr. Nadrai Norbert igazgató 

           Molnár György igazgató 
Határidő:           2011. november 16. ill. 2011. december 31. 

 
7. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 

kötelezettség 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:         2012. április 30. (létszámcsökkentési pályázat benyújtása) 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011. decemberi 

Közgyűlésen megtárgyalja a Holding létrehozása kapcsán az abba tagként bekerülő 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átszervezéséről, a Holding 
megszervezésének állásáról, különös tekintettel a KVG Zrt. szervezeti átalakulásáról, a 
KVG Zrt. romániai érdekeltségeinek tevékenységéről, valamint annak a Püspök Rudolf 
tulajdonában lévő szintén romániai vállalkozással való kapcsolatáról szóló előterjesztést. 
 

      Felelős:         Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:    Molnár György igazgató 
      Határidő:         2011. december 8. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1825   Száma: 11.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 41/2011.(X.05.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. 
(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 

-----3.  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a szociális intézmények térítési díjainak 
jövedelemarányos differenciálására vonatkozik ez a javaslat, melyben megőrizni kívánják a 
térítési díjak vonatkozásában a különös ellátást igénylő (úgynevezett demens személyek) ellátási 
térítési díjait. Kiegészítő javaslat volt a rendelet 11§ (5) bekezdés utolsó 2 mondatának törlése,  
aminek értelmében a jelenlegi bürokratikus rendszerrel szemben egy kézbe (a szociális intézmény 
vezetőjének kezébe) kerül a rendkívüli elhelyezések rendszere. Javasolta a rendelettervezet 
elfogadását. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1826   Száma: 11.09.29/3/0/A/KT 
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Ideje: 2011 szeptember 29 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 42/2011. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok  megkérdezte a jegyző úrtól, hogy élelmezési normákat illetően van-e 
összevetés a többi megyei jogú város díjait illetően. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában kifejtette, hogy minden fajta díj vonatkozásában 
van összevetés, amelyeket a novemberi díjemelésekkor visznek a Közgyűlés elé.  Az  étkezési 
díjak vonatkozásában  a megyei jogú városok (és az egyéb városok) tekintetében  nincs nagy 
eltérés, Kaposvár nagyjából átlagos szinten van. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok  egy dolgot emelt ki az előterjesztésből: a következő évben az 
önkormányzat 13 millió Ft-tal többet fordít majd az étkezési támogatásra, hiszen sok a  rászoruló, 
illetve akik ingyen kapják az étkezést. Az önkormányzat a jövőben is fontosnak tartja ezeknek a 
jogosultságoknak a fenntartását.  
 
Pintér Attila tanácsnok összevetette a pécsi és a kaposvári élelmezési költségeket. Ismertette, 
hogy Pécsen most emelték meglehetősen drasztikusan, 15%-kal az élelmezési nyersanyag-
normát, és ott az óvodákban egy ebéd 285 Ft, általános iskolákban 240,  középiskolákban 265 Ft-
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ba kerül. Nálunk ezzel a módosítással  egy ebéd az óvodákban 289, általános iskolákban 243, 
középiskolákban 270 Ft, tehát valamelyest Pécs fölött vagyunk. Azt is elmondta, hogy 2008-
2009-2010-ben Pécsen semmilyen normaemelkedés nem volt, tehát lehet osztani, szorozni, és 
elég meglepő összeg jön ki.  Pécsen ugyanezért a szolgáltatásért (igaz másik szolgáltatónál), de 
jóval kevesebbet kellett a szülőknek fizetni. Ha átlagosan 8000 adaggal számolunk, akkor ez 40 
millió Ft-os eltérést mutat éves szinten. Ha korábban is az volt a célkitűzés, hogy Kaposvár a 
legolcsóbb legyen, akkor a kaposvári szülőknek miért kellett ennyivel többet fizetniük, mint a 
pécsieknek. Amúgy ez már ebben az évben a második emelése ennek a nyersanyagnormának, így 
most már közel 10%-os az emelés az előző évhez képest. Reményét fejezte ki, hogy nem az a 
rendszer fog majd beválni a következő években, hogy amikor először emelkednek a díjak (és 
ezzel együtt a nyersanyagnormák is), akkor az előterjesztő nem mer előállni az eredeti 
szándékával, hanem év közben visszatér rá, és akkor egy újbóli emelést fog javasolni, mint ahogy 
ez most is történt. Felhívta a figyelmet, hogy érdemes elgondolkodni,   hol is tartunk a 
szomszédos megyei jogú város nyersanyagnormáihoz képest.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy 980 millió Ft-ba kerül Kaposvárnak a 
közétkeztetés. Ebből a város közel fél milliárdot áll a saját bevételeiből. Sok az ingyenes és a 
kedvezményes étkező. Ebből  részben a normatíva, és az azon felüli összeget az 
önkormányzatnak kell kifizetni. Az étkezési díjak másik része az étkezést igénybevevőktől 
készpénz formájában folyik be. Emiatt minden egyes emelés leginkább az önkormányzati közös 
kasszát sújtja, hiszen Kaposváron sok a 100 (vagy 50)%-ban  támogatott étkező, és ezeket az 
étkezéseket az önkormányzatnak kell kifizetnie. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  két megjegyzést tett: nem a Pensio az egyetlen szolgáltató 
Kaposváron, csak a négy közül az egyik, de a négy közül kétségtelenül a Pensio szolgáltat a 
legnagyobb mennyiségben.  Amikor kiírásra került a közbeszerzési eljárás, akkor a képviselő-
testület fogalmazta meg helyesen, hogy külön elvárásokat kell tenni az ételek változatosságát 
illetően, valamint 2 év alatt 10%-os térítési díjemelést kell végrehajtani. Ennek ellenére az árak 
(még az ilyen többletelvárások mellett is) szinkronban vannak a megyei jogú városokkal. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1827   Száma: 11.09.29/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
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Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 43/2011. (X.05.)  
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a költségvetési 
előterjesztés részeként  döntöttek arról, hogy  polgármesteri hivatalon belül két létszámleépítésre 
pályázati támogatást kell kérni. Nyilvánvalóan ennek a két létszámleépítésnek meg kell jelennie a 
polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájában, ezért kérte, hogy azzal kiegészítve fogadják el az 
előterjesztést, hogy a közterület-felügyelői létszámot és a Gazdasági Igazgatóság létszámát 1-1 
fővel csökkenteni kell. 

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1828   Száma: 11.09.29/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
184/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 

-----6. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ és a Liget Otthon keretében működő 
idősek nappali ellátása működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1829   Száma: 11.09.29/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
185/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozási Központ Petőfi utcai 

telephelyén 1 nappali ellátásvezetői álláshelyet 2011. szeptember 30-tól, 1 idős nappali 
ellátásvezetői álláshelyet a Szigetvári utcai telephelyen 2012. január 31-től megszüntet.  
A Közgyűlés felkéri a Szociális Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Szigetvári és a Petőfi 
utcai Idősek Klubjában 0,5 -  0,5 fő  szociális gondozó munkakörét szociális segítő 
munkakörre módosítsa 2012. január 1-i hatállyal.  
2011. évben a Szociális Gondozási Központtól 456 e Ft személyi juttatás és 123 e Ft 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 
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2012. évben a Szociális Gondozási Központtól 2.964 e Ft személyi juttatás és 800 e Ft 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 

 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető  

   Turnár Jánosné intézményvezető 
Határidő:  2011. szeptember 30. 
   2012. január 31. 
 

2. 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:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. április 30. 
 

 
-----7. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtártársulást létrehozó társulási megállapodás 

módosítására 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1830   Száma: 11.09.29/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
186/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Megyei és Városi 
Könyvtártársulást létrehozó társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a M egyei Önkormányzat és a Városi Önkormányzat Könyvtártársulásáról, mint 
intézményfenntartó társulásról szóló társulási megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. október 15. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a M egyei és Városi Könyvtár módosító okiratát 
és az egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. október 15. 
 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. nonprofit társasággá alakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok tájékoztatást kért arról, hogy a Városfejlesztési Kft.-nek eddig milyen 
jelentősebb partnerei voltak, amelyektől esetleg bevételre tudott szert tenni, illetve osztalékot 
tudott volna fizetni az önkormányzat részére.  
 
dr. Loncsár Krisztina válaszában elmondta, hogy ennek az előterjesztésnek olyan fajta formai 
indoka volt, hogy a Városfejlesztési Kft. (és annak jogelődje, a közös tulajdonban álló  
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Gazdaságfejlesztési  Kft.) történetében sosem fordult elő  az, hogy az egyszemélyes illetve a 
kétszemélyes tulajdonos bármikor is profitot akart volna kivenni ebbő l a társaságból. Az 
átalakítás jogszabállyal történt, illetve helyi rendelettel, amiben az elsődleges feladatot akként 
határozták meg, hogy a jelentősebb városfejlesztési projekteknek a kidolgozása,  segítése, 
menedzsmentje az elsődleges feladat. Ezért változott meg a cég neve is.  Ez azt jelenti, hogy ma 
90%-ban városi projektekben működnek közre. Ez nonprofit módon zajlik, tehát a megbízási 
vagy alvállalkozási díjakban nincs nyereségtartalom. Tájékoztatott arról is, hogy a cég jelentős 
adót fizet, mert nem feketén, hanem számlával dolgozik, tehát a városnak és az államnak is fizet 
adót, de a város felé nem termel profitot. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok  hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés egyik mondata azt 
sugallja, hogy a társaság jelenlegi formája lehetővé tehette volna azt, hogy eredményes legyen, és 
az önkormányzat onnan akár osztalékot is felvehessen.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1831   Száma: 11.09.29/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
187/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Kft. 
nonprofit társasággá alakításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városfejlesztési Kft.-t nonprofit társasággá alakítja. Ennek megfelelően a társaság alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

A Kaposvári Városfejlesztési Kft  

alapító okiratának módosítása 

a) Az alapító okirat 1. pontja a következőkre változik: 



 28 

„A TÁRSASÁG NEVE: Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság 
A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT NEVE: Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.” 

b) Az alapító okirat 5. pontja a következő tevékenységi körökkel bővül: 
„46.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 
46.90 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 
47.61 könyv- kiskereskedelem  
47.78 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelem 
48.10  M unkaközvetítés 
52.10  Raktározás, tárolás 
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
74.20 Fényképészet 
78.20 M unkaerő-kölcsönzés 
78.30  Egyéb emberi erőforrás ellátás 
79.11  Utazásközvetítés 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
85.20 Alapfokú oktatás 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.51 Sport, szabadidőképzés  
85.52 Kulturális képzés 
88.99 M . n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
93.19  Egyéb sporttevékenység  
93.29 M .n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.11 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 
94.99 M . n. s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység” 

c) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakra változik: 
„A NYERESÉG  FELO SZTÁSA: A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt teljes egészében a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.  
A társaság a továbbiakban nem nonprofit tárasággá nem alakítható.” 

d) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakkal módosul: 
„A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2014. december 31. napjáig tart.” 

e) Az alapító okirat 15. pontja az alábbiakkal módosul: 
„A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időre szól, 2011. január 1. napjától 
kezdődően 2015. május 31-ig.” 

f) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve kizárólag nonprofit 
gazdasági társaságokká válhat szét.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására, és megbízza, hogy intézkedjen a Kaposvári 
Városfejlesztési Nonprofit Kft adatainak módosításával kapcsolatos cégbírósági bejegyzés iránt. 
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Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2011. október 15.  
 
 
-----9. Előterjesztés a 2011/2012 tanév indításával összefüggő alapító okiratok módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1832   Száma: 11.09.29/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
188/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
fenntartásában levő nevelési-, oktatási intézményeinek alapító okiratában a sajátos nevelési 
igényű tanulók ellátására vonatkozó szövegrészt az alábbiak szerint módosítja. 
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A törölt tartalom Új tartalom 
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033757 
 

 
Nemzetőr Sori 
Központi Óvoda 

 6) 

 
033746 

 
Tar Csatár 
Központi Óvoda 

 6) 

 
033760 

 
Rét Utcai 
Központi Óvoda 

6) 

    Az ellátható fogyatékosság típusai: 
- testi, érzékszervi (látássérült, hallássérült), értelmi 

(eny he fokban sérült), beszédfogy atékos 
gy ermekek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súly os rendellenességével küzdő gy ermek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra nem visszavezethető 
tartós és súly os rendellenességével küzdő  
gy ermek, 

integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek 

Az ellátható fogyatékosság típusai a 
szakértői és rehabilitációs bizot tság 
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermek. 
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek. 

034141 Táncsics Mihály 
Gimnázium 

 7) 

034148 Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

 7) 

040652 Klebelsberg 
Középiskolai 
Kollégium 

6) 

034164 Eötvös Loránd 
Műszaki 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

 8) 

034167 Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

 7) 

034168 Kinizs i Pál 
Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola 
és Gimnázium 

 8) 

034170 Széchenyi István 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola 

 8) 

034173 Építőipari, 
Faipari Szakképző 
Iskola és 
Kollégium 

 7) 

034178 Zichy Mihály 
Iparművészeti, 
Ruhaipa ri 
Szakképző Iskola 
és Kollégium 

 7) 

034183 Szigeti-Gyula 
János 
Egészségügyi 
Szakképző Iskola 

 7) 

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

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

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

 
 

Az ellátható fogyatékosság típusai a 
szakértői és rehabilitációs bizot tság 
véleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett intézmények igazgatói 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola alapító okiratában a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására 
vonatkozó szövegrészt az alábbiak szerint módosítja. 
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033966 Kaposvári Kodály 
Zoltán Közpo nti 
Általáno s Iskola 

 11.) Testi fogy atékos (mozgássérült),  beszédfogy atékos, 
hallássérült (nagy othalló, siket), érzékszervi fogyatékos 
(gyengén látó, vak), értelmi fogy atékos (eny he fokban 
sérült) gyerekek, 
A megismerő funkciók vagy  a viselkedés fej lődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súly os 
rendellenességével küzdő gy ermekek,  
A megismerő funkciók vagy  a viselkedés fej lődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súly os 
rendellenességével küzdő gy ermekek. 
 

Az ellátható fogyatékosság típusai a 
szakértői és rehabilitációs bizot tság 
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több  
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Festetics Karolina Központi 
Óvoda alapító okiratában a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vonatkozó szövegrészt az 
alábbiak szerint módosítja. 
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A törölt tartalom Új tartalom 

033765 Festetics Karolina 
Központi Óvoda 

 6)     Az ellátható fogyatékosság típusai: 
- testi, érzékszervi (látássérült, hallássérült), értelmi 

(eny he fokban sérült), beszédfogy atékos 
gy ermekek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súly os rendellenességével küzdő gy ermek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra nem visszavezethető 
tartós és súly os rendellenességével küzdő  
gy ermek, 

integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek 

Az ellátható fogyatékosság típusai a 
szakértői és rehabilitációs bizot tság 
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több  
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermek. 
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Bekesné Porczió M argit óvodavezető 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
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4.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda alapító okiratában a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vonatkozó 
szövegrészt az alábbiak szerint módosítja. 
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A törölt tartalom Új tartalom 

033742 Bajcsy-Zsilinszky 
Utcai Központi 
Óvoda 

 6)     Az ellátható fogyatékosság típusai: 
- testi, érzékszervi (látássérült, hallássérült), értelmi 

(eny he fokban sérült), beszédfogy atékos 
gy ermekek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súly os rendellenességével küzdő gy ermek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra nem visszavezethető 
tartós és súly os rendellenességével küzdő  
gy ermek, 

integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek 

Az ellátható fogyatékosság típusai a 
szakértői és rehabilitációs bizot tság 
véleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több  
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermek. 
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  M olik Edit óvodavezető 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Petőfi Sándor Központi 
Óvoda Iskola alapító okiratában a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vonatkozó 
szövegrészt az alábbiak szerint módosítja. 
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A törölt tartalom 
 

Új tartalom 

033759 Petőfi Sándor 
Központi Óvoda 

 6)     Az ellátható fogyatékosság típusai: 
- testi, érzékszervi (látássérült, hallássérült), értelmi 

(eny he fokban sérült), beszédfogy atékos 
gy ermekek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súly os rendellenességével küzdő gy ermek, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fej lődésének organikus okra nem visszavezethető 
tartós és súly os rendellenességével küzdő  
gy ermek, 

integrált óvodai nevelésben részesíthető autista gyermek 

Az ellátható fogyatékosság típusai a 
szakértői és rehabilitációs bizot tság 
véleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több  
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermek. 
b) a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő gyermek 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
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 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Tavali Gabriella óvodavezető 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az óvodák alapító okiratában a 
hatályba lépés időpontjára vonatkozó pontot az alábbiak szerint törli: 

OM Óvoda, iskola neve 

Az
 a

la
pí

tó
 o

ki
ra

tb
an

 a
 

vá
lto

zá
st

 é
ri

n
tő

 p
on

t s
zá

m
a 

A törölt tartalom 

 
033757 
 

 
Nemzetőr Sori Központ i Óvoda 19) 2010. december 20. 

 
033746 

 
Tar Csatár Közpo nti Óvoda 19) 2010. december 20. 

 
033760 

 
Rét Utcai Központi Óvoda 19) 2011. július 01. 

033759 Petőfi Sándor Központi Óvoda 19) 2010. december 20. 

033742 Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 19) 2010. december 20. 

033765 Festetics Karolina Központi Óvoda 19) 2011. szeptember 01. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett intézmények óvodavezetői 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola alapító okiratában a felvehető maximális tanulólétszámot a következő 
formában módosítja. 
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A törölt tartalom Új tartalom 

1/g)        Felvehető maximális tanulólétszám: 450 fő  Felvehető maximális tanulólétszám: 460 fő 
033966 

Kaposvári 
Kodály Zoltán 

Központi 
Általáno s Iskola 

3.) Felvehető maxi mális tanulólétszám: 4790 fő Felvehető maxi mális tanulólétszám: 4800 fő  



 34 

17.) A hatálybalépés időpontja: 2011.július 31.                 A  hatálybalépés időpontja: 2011. szeptember 30. 
 
 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
8.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy M ihály 
Gimnmázium alapító okiratának 7.) pontját kiegészíti a következő szakfeladatokkal: 
Új tartalom: 

„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Gyallai Katalin igaz gató 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
9.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratának 4. pontjából törlésre kerül 
a 

„5. 2011. július 31-ig 
S tühmer Kávézó 
7400 Kaposvár, Fő u. 4.”, 

15. pontjából törlésre kerül a 
“továbbá a 8/7/A/4 hrsz. (Kaposvár, Fő u. 4. sz.)” 
szövegrész. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:  2011. szeptember 30. 
 

-----10. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi integrációhoz kapcsolódó 
dokumentumokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1833   Száma: 11.09.29/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
189/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti intézményi 
integrációhoz kapcsolódó dokumentumokról szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
1./ A Közgyűlés a Bölcsődei Központ, a Szociális Gondozási Központ és a Liget Időskorúak 
Otthona költségvetési szerveket 2011. december 31. napjával megszünteti, az intézmények 
beolvadnak a SzocioNet DDRM HSZ Központba, amelynek neve SzocioNet Egyesített Szociális 
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és Gyermekjóléti Intézményre változik. A költségvetési szervek megszüntetéséről rendelkező 
átalakító okiratokat az előterjesztés 1-3. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2011. december 31. (az intézmény megszüntetése) 
   azonnal (átalakító okiratok közzététele, a Kincstárhoz megküldés) 
 
2./ A Közgyűlés a SzocioNet DDRMHSZ Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az alapító okirat 1., 2. és 3. pontjának számozása 1.-re változik, és az alábbiak szerint 
módosul: 
„1. A költségvetési szerv neve, székhelye:  SzocioNet Egyesített Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény 
Rövid neve: SzocioNet 
Székhelye:   Kaposvár, Füredi u. 65-67.” 

  
2. Az alapító okirat 4. pontjának számozása 2-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 

 „2. A költségvetési szerv szakmai egységei, telephelyei: 
SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ  

Telephelyei: Kaposvár, Ezredév u. 22. 
Kaposvár, Szent Imre u. 14. 

SzocioNet Bölcsődei Központ Kaposvár, Nemzetőr sor 10. 
Telephelyei: Kaposvár, Búzavirág u. 19. 

Kaposvár, Petőfi u. 18. 
Kaposvár, Somssich P. u. 10. 
Kaposvár, Szigetvári u. 7. 

SzocioNet Liget Időskorúak Otthona Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. 
SzocioNet Szociális Gondozási Központ Kaposvár, Béke u. 47. 

Telephelyei: SzocioNet Szociális Gondozási Központ Gyöngyfa Napközi Otthon, 
Kaposvár, Rippl R. u. 11. 

Kaposvár, Vak. B. u. 1. 
Kaposvár, Petőfi u. 18. 
Kaposvár, Szigetvári u. 7.  
Kaposvár, Orci u. 1. 
Kaposvár, Irányi D. u. 12-14. 
Sántos, Fő u. 112.” 
 

3. Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4.-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 
„4. A költségvetési szerv közfeladata:  
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása, idősek, fogyatékossággal élők 
szociális ellátása bentlakás nélkül, egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, gyermekjóléti 
ellátások. 
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés,  
adósságkezelési szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
időskorúak és fogyatékossággal élők nappali ellátása, ápolást, gondozást nyújtó idősek 
otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ keretében kórházi szociális 
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munka, utcai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat,  
helyettes szülői ellátás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás, otthoni 
egészségügyi szakápolás, regionális szociális módszertani tevékenység, megyei 
gyermekjóléti módszertani tevékenység)” 
 

4. Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül. 
 
5. Az alapító okirat 7. pontjának számozása 5-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 
 „5. A költségvetési szerv alaptevékenysége, kapacitásai:  

 
TEÁOR: 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
TEÁOR: 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889921 Szociális étkeztetés 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
TEÁOR: 8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
889924 Családsegítés 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatások 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889202 Kórházi szociális munka 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 

889204 Kapcsolattartási ügyelet  

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 

749031 Módszertani szakirányítás 
TEÁOR: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
889101 Bölcsődei ellátás 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 
- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: 60 férőhely 
- Időskorúak nappali ellátása: 150 férőhely, ebből  

Kaposvár, Orci u. 1.   20 férőhely, 
Kaposvár Szigetvári u. 7.  40 férőhely, 
Kaposvár Petőfi u. 18.  40 férőhely, 
Kaposvár Vak Bottyán u. 1.  20 férőhely, 
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Sántos Fő u. 112.   30 férőhely. 
- Fogyatékos személyek nappali ellátása: 32 férőhely 
- Házi segítségnyújtásban ellátható személyek száma: 78 fő 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban ellátottak száma: 95 fő 
-Bölcsődei ellátás: 314 férőhely (36 férőhely átmenetileg zárolt) 278 működő férőhely,  
ebből 

Kaposvár, Búzavirág u. 19.  50 férőhely (ebből 12 zárolt)   
Kaposvár, Petőfi u. 18.  128 férőhely (ebből 24 zárolt) 
Kaposvár, Somssich P. u. 10.  38 férőhely 
Kaposvár, Szigetvári u. 7.  36 férőhely 
Kaposvár, Nemzetőr sor 10.  62 férőhely” 

 
6. Az alapító okirat 8. pontjának számozása 13-ra változik és az alábbiak szerint módosul: 

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

7.  Az alapító okirat 9. pontjának számozása 6-ra változik, és az alábbiak szerint módosul: 
  „6. A költségvetési szerv működési köre: 

Kaposvár város közigazgatási területe a szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások 
és a gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában, 
Sántos község közigazgatási területe a  szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások 
és a gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában (kivéve időskorúak bentlakásos ellátása, 
fogyatékossággal élők nappali ellátása, bölcsődei ellátás), 
Somogy megye közigazgatási területe az otthoni egészségügyi szakápolás és megyei 
gyermekjóléti módszertani tevékenység vonatkozásában, 
Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye közigazgatási területe a regionális szociális  
módszertani tevékenység vonatkozásában” 
 

8. Az alapító okirat 10. pontjának számozása 7-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 
 „7. A költségvetési szerv  irányító szerve:  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
      7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” 
 
9. Az alapító okirat 11. pontja törlésre kerül. 
10. Az alapító okirat 12. pontjának számozása 9-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 

„9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre, besorolása: önállóan működő 
költségvetési szerv. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli 
ki.” 

11. Az alapító okirat 13. pontjának számozása 10-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 
 „10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, 
Sántos Község polgármestere véleményezését követően nevezi ki.” 

 
12. Az alapító okirat 14. pontjának számozása 11-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 

„11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
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A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény elő írásai alapján áll fenn. „ 

13. Az alapító okirat 15. és 16. pontjának számozása 3-ra változik, és az alábbiak szerint 
módosul: 

„3. A költségvetési szerv alapítója: Kaposvár Városi Tanács VB. 
Az alapító jogutódja:   Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Az alapítás időpontja:   1988. szeptember 01. 
A költségvetési szerv 2012. január 1-től jogutódja:  a Liget Időskorúak Otthonának, a 
Bölcsődei Központnak és a Szociális Gondozási Központnak” 
 

14. Az alapító okirat 17. pontjának számozása 8-ra változik, és az alábbiak szerint módosul: 
„8. A költségvetési szerv fenntartója:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
 Sántos Község Önkormányzat.  
A Társulás székhelye: Kaposvár, Kossuth tér 1.” 
 

15. Az alapító okirat 18. és 19. pontja törlésre kerül. 
16. Az alapító okirat 20. pontjának számozása 12-re változik, és az alábbiak szerint módosul: 

  „12. Feladat ellátást szolgáló vagyon: 
A feladat ellátására Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló  

Kaposvári 812A/1; 812A/3; 812A/4; 812A/5, 5381/55/A/1, 5637/20, 9729/13, 5381/61, 4342,  
4773/22, 856, 7262, 271, 13638. helyrajzi számú ingatlanok, és az ingatlanok 
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a sántosi 2. hrsz. alatti 
ingatlanrész és a vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök szolgálnak. 
A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat hatályos vagyongazdálkodási 
rendelete szerint, valamint Sántos Község Önkormányzata – az önkormányzati tulajdon és a 
vagyon-gazdálkodás szabályiról szóló - hatályos rendelete szerint kell eljárni.” 
 
17. Az alapító okirat 21. és 22. pontja törlésre kerül. 
18. Az alapító okirat az alábbi, 14. számozású ponttal egészül ki: 
 „14. Az alapító okirat hatályba lépése: 2012. január 1.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2011. december 31. 
   azonnal (Kincstárhoz megküldés) 
3./ A Közgyűlés az Általános Iskolai,  Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az alapító okirat bevezető szakasza kiegészül az alábbi jogszabályokkal: 
a szociális igaz gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igaz gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális 
módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól szóló 3/2008. (IV. 15.)  SzMM 
rendelet 
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2. Az alapító okirat 5. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„(2008. évi CV. tv. 16. § (1) b.)” 

 
3. Az alapító okirat 6. pontjában a „Bölcsődei Központ” szövegrész helyére a „SzocioNet 

Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény” szöveg kerül és törlésre kerül a „Toldi 
Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium” szövegrész, továbbá ugyanezen pont kiegészül az 
alábbiakkal: 

 
„873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889921 Szociális étkeztetés 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
889924 Családsegítés 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatások 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889202 Kórházi szociális munka 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 

889204 Kapcsolattartási ügyelet 

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 

749031 Módszertani szakirányítás” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2011. december 31. 
   azonnal (Kincstárhoz megküldés) 
 
4./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése SzocioNet DDRMHSZ Központ és az Általános 
Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti munkamegosztási megállapodást a 6. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Kacsar József intézményvezető  

SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója 
Határidő:  2012. január 1. 
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-----11. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő arra kérdezett rá, hogy  Rátóti Zoltán egy Oktatási Bizottsági ülésen 
felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon jó a sok városi rendezvény, de oda kellene f igyelni arra,  
hogy ezek ne oltsák ki egymást. Történt-e valamilyen egyeztetés ebben az ügyben? 
 
Szita Károly polgármester  válaszában elmondta, hogy nem történt Rátóti Zoltánnal ilyen 
egyeztetés. Egyszer fordult elő, hogy párhuzamosan két rendezvény is zajlott a városban, de nem 
az önkormányzat hibájából. M inden decemberben készül rendezvénynaptár, amibe a mások által 
szervezett programok is bekerülnek, és akkor még lehet módosítani. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos képviselő  elmondta, hogy január 22-én, a M agyar Kultúra Napján méltó 
megemlékezést kíván tartani az Együd Művelődési Központ, a Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola és a Klebelsberg Kollégium, amelyhez pénzt nem igényelnek. 
 
Pintér Attila tanácsnok kifejtette, hogy szükség van a város kulturális termékeinek az újra 
pozícionálására, ezért döntött úgy a Közgyűlés, hogy ez a munka kezdődjön el, a jövőben meg 
kell alakulnia egy munkacsoportnak. 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok mindig is fontosnak tartotta a visszatérő eseményeket, 
amelyekről jó előre tudni kell, mégpedig  azért, hogy tervezni tudjunk. Itt kapcsolódott Felder 
Frigyes képviselőhöz: 2 évente tartja a város a gyermek színházi programokat, nagy sikerrel. Ez a 
rendezvény az, ami párhuzamosan futhat mással. Jó dolognak tartja a kétévenkénti rendezést, 
mert így a rendezvény nem válik unalmassá. Ezt lehetne más eseményeknél is alkalmazni. 
M egjegyezte még azt is, hogy a város tisztasága fontos kérdés. Szomorúan olvasott arról, hogy a 
Kamarazenei Fesztiválon a fesztiváligazgató úr szedegette a szemetet a Kossuth téren. 
Véleménye szerint meg kellene szervezni, hogy a rendezvények után hajnalban a 
Város gondnokság tegyen rendet.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok egy kéréssel fordult a Közgyűléshez, a Szentjakabi Nyári Estékkel 
kapcsolatban, ami most már hagyományos és színvonalas rendezvény. Az apátsági színpad 
állapota aggályos, ezért indítványozta, hogy a jövő évben kerüljön felújításra.  
 
dr. S zép Tamás tanácsnok méltatta a 2011-es rendezvények színvonalát. A kiemelt városi 
rendezvények célja a város polgárainak és a somogyi embereknek a szórakoztatása, tehát 
turisztikai céljai is vannak. M egítélése szerint sokkal nagyobb arányban kellene bevonni a 
rendezvények finanszírozásába a vállalkozókat és a civil szervezeteket. Azt kérte, hogy a 
polgármester támogassa azt az ad hoc bizottsági munkát, ami a városi rendezvények jövőjéről 
szólna, és ez kerüljön ismételten a Közgyűlés elé. 
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dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy valóban újra kell pozícionálni Kaposváron a 
kulturális és turisztikai termékeket. Az új munkacsoport sok olyan szakmai megoldást ad majd,  
ami segíti a célok elérését. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte  Giber  Vilmos képviselő úrnak és mindazon 
intézményeknek, amelyek részt vesznek abban, hogy január 22-én illendő körülmények között 
ünnepeljük a M agyar Kultúra Napját. Egyetértett abban, hogy vannak olyan rendezvények, 
amelyeket nem biztos, hogy minden évben meg kellene tartani. Kettőről már döntés is született 
(Katonazenekari Találkozó, Gyermekszínházi Biennálé), mindegyik két évente kerül 
megrendezésre. A  gyermekszínházi rendezvényekre 15 millió Ft-ot költ a város. A  másik felét  a 
kulturális kormányzat állja. Elmondta, hogy a szentjakabi apátsági romkert esetében a színpad és 
a nézőtér is felújításra szorul, ígéretet azonban nem tudott tenni a felújításra. A rendezvények 
utáni rendtétel ügyében elmondta, hogy az újság nagyon felületesen tájékoztat mostanában. 
M inden egyes rendezvény után a szervezőnek kell gondoskodni az igénybe vett közterületen a 
tisztaság betartásáról, a szemét  összeszedéséről.  Közterület-használati engedély a jövőben csak 
úgy kerülhet kiadásra, hogy a szervezők kötelesek szerződést kötni a terület tisztántartására és 
rendbetételére. Csak a szerződés bemutatása után adható ki engedély.  
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1834   Száma: 11.09.29/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
190/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2012. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket 
sorolja Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 
1. ÚJÉVI HANGVERSENY JANUÁR 2. 
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2. KAPOSVÁRI FARSANG - DO RO TTYA NAPOK FEBRUÁR 3-5. 
3. NEMZETKÖ ZI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI 

BIENNÁLÉ 
MÁJUS7-12. 

4. FESTŐK VÁROSA HANGULATFESZTIVÁL MÁJUS 24-27. 
5. LOVASÍJÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ JÚNIUS 30- JÚLIUS 

1. 
6. SZENTJAKABI NYÁRI ESTÉK  JÚNIUS 28-JÚLIUS 

26. 
7. YOUTH FOO TBALL FESTIVAL JÚLIUS 15-21. 
8. KAPOSVÁRI NEMZETKÖZI KAMARAZENEI 

FESZTIVÁL 
AUGUSZTUS14-20. 

9. ESZTERHÁZY KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA AZ 
AGÓRÁBAN 

AUGUSZTUS14. 

10. MÉZ FESZTIVÁL SZEPTEMBER 7-8. 
11. KAPOSVÁRI ADVENT DECEMBER 2- 23. 

 
Az egyes rendezvények részletes programjáról és költségvetési támogatásáról a Közgyűlés a 
2012. évi költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg határoz. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. november 30. 
 

 
-----12. Előterjesztés a Kaposvári S portközpont és S portiskola átszervezéséről, valamint a 

Kapos vári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely S E-ről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Dér Tamás tanácsnok hozzászólásában elmondta, hogy július elsejével a Parlament elfogadott 
egy olyan sporttörvényt, mely szerint a nyereséges vállalkozások a társasági adójuk 70%-át 
úgynevezett látványsportba visszaforgathatják. Ezt az Országgyűlés 20 milliárd Ft-ban limitálta, 
ami óriási lehetőségnek tűnik  Kaposvár utánpótlás sportját illetően.  Több mint 300 millió Ft 
jöhet  be társasági adóból ami majd a pályázatok után fog realizálódni. Ha ennek a pénznek csak 
a fele folyik be az utánpótlásra,  már annak az elköltése is nagyon nagy lehetőség és felelősség.  
Reményét fejezte ki, hogy az egyesületek korrekten fogják felhasználni ezeket a támogatásokat. 
M ódosító javaslatában elmondta, hogy az előterjesztésben a Kosárlabda Kft. volt megbízva azzal, 
hogy ezt a  társasági adó pályázatot benyújtsa, illetve a Sportiskolának a kosárlabda szakosztályát 
ez a kft. vegye át.  Javasolta, hogy a klub mellett működő egyesülethez menjen a sportiskolás 
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utánpótlás szakosztály ,  vagyis a Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesülethez, mert így 
lehet központosítani  a társasági adókat. 
 
Szita Károly polgármester a módosító indítványt támogatta. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1835   Száma: 11.09.29/12/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
191/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
átszervezéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában eddig 

működött jégkorong és kosárlabda szakágakat 2011. szeptember 30-val megszűnteti. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
               Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2011. szeptember 30.  

 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola kosárlabda sporteszköz állományát könyvszerinti értéken átadja a képzést 
továbbfolytató Kaposvári Kosárlabdázók Köre S E részére, a jégkorong-
sportfelszereléseket pedig könyvszerinti értéken átadja a képzést továbbfolytató Kaposvári 
Hoki Klub SE-nek. A vételár megfizetésére a pályázati forrás az egyesület számlájára történő 
megérkezését követően, de legkésőbb 2012. január 31-ig kerül sor.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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M olnár György igazgató 
               Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2012. január 31.  

 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Jégcsarnokot a 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola helyett 2012. január 01-től a Kaposvári Jégcsarnok 
Kft. üzemelteti tovább a 15/2011. (II.24.) önkormányzati határozat 38. pontjában rögzített 
üzemeltetési, nyitvatartási feltételeknek megfelelően. Ettől hosszabb ideig történő működésre, 
a felmerülő többletköltségnek az igénybevevő által történő megfizetése esetén kerülhet sor. A 
Kaposvár Hoki Club SE részére az óradíjszámítás alapja legalább a jégcsarnok mindenkori 
önköltségi óradíj ára legyen.  A Jégcsarnok Kft. az iskolai jégidőt változatlan feltételek 
mellett biztosítja az Önkormányzat részére. 
A Jégcsarnok lízingdíjára eddig a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére átadott 
támogatást az Önkormányzat 2012-től a Jégcsarnok Kft. részére biztosítja működési 
támogatásként.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
   Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2012.  január 01.  

 
 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a Jégcsarnok 
üzemeltetésére biztosított 9,25 álláshelyet 2011. december 31-vel megszűnteti. A testület 
felkéri az intézményvezetőt a munkáltatói intézkedések megtételére.   

 

       Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
   Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2011. december 31.  

 
5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában 1 fő 

jégkorong vezetőedző álláshelyet 2011. október 31-vel megszüntet. A testület felkéri az 
intézményvezetőt a munkáltatói intézkedések megtételére.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
   Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2011. október 31. 

 

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában 1 fő 
kosárlabda vezetőedző álláshelyet 2011. szeptember 30-val megszüntet. A testület felkéri az 
intézményvezetőt a munkáltatói intézkedések megtételére.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 



 46 

Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
   Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2011. szeptember 30. 

 
 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabdázók Köre S E részére a 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola költségvetésében a kosárlabda-szakágra 2011. évre 
biztosított forrás pénzmaradványát 870.000 Ft-ot a 2011. évi működéshez átad, és további 
3.130.000 Ft-ot sikeres pályázat esetén önrészként a 2012. évi költségvetés terhére 
támogatásként biztosít. 

 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2011. október 15. (2011. évi támogatás) 
   2012. február 28. (2012. évi támogatás) 

 
8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Hoki Club SE részére 5.000.000 Ft támogatást 

biztosít a 2011. december 31-ig terjedő időszakra, melyből 4.000.000 Ft-ot a Kaposvári 
Jégcsarnokban jégidő vásárlására, 1.000.000 Ft-ot, utazási költségre és felszerelés-vásárlásra 
lehet felhasználni. Az egyesület nyilatkozatára tekintettel részére 2012. január 01-től további 
támogatást nem biztosít.   

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2011. október 15.  

 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában eddig 

működött röplabda szakágat 2011. december 31-vel megszünteti. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

     M olnár György igazgató 
               Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2011. december 31.  

 
10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában 1 fő röplabda 

vezetőedző álláshelyet 2011. december 31-től megszüntet.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
               M olnár György igazgató 
               Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2011. december 31. 
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11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a 4. sz. mellékletben a Kaposvári Röplabda 
Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel megkötendő megállapodást és annak aláírására 
felhatalmazza a Polgármestert. 

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

 
12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a fenti 

megállapodás alapján a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE. részére 
6.500.000 Ft támogatást biztosít a 2012. január 01.  és 2012. december 31-e közötti időszakra, 
és további 3.250.000 Ft-ot a 2012-2013-as bajnokság 2013. június 30-ig történő befejezésére.  
A támogatás havi egyenlő részletekben kerül átutalásra.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
               M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. január 01-től 2013.június 30-ig folyamatosan 

 
13. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári 

Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel 2013.  március 30-ig a korábbi sportiskolai 
csapatok 2013. június 30-a után működtetéséről hosszabb távú megállapodást köt. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
               M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. március 30. 

 
14. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2011. (II.24.) önkormányzati határozat 1. 

pontjának táblázatát az alábbiakkal egészíti ki:  
 
/1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat során 
vagy pályázat nélküli hasznosítás esetén érvényesítendő minimális bérleti díjait 2011. évre az 
alábbiak szerint határozza meg:/ 
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A Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE 
részére röplabda-utánpótlás edzés és versenyzés céljára az 
alábbi iskolák tornatermei:  
 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi 

Dániel Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza 

Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai 

Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Ltp-i 

Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy 

Utcai Tagiskola, 
• Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Toldi Ltp-i Tagiskolája 
• Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola,  
• Munkácsy M ihály Gimnázium,  
• Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskola,  
• Táncsics M ihály Gimnázium  
 

 
 
 
 
 
 
 

térítésmentes + rezsi  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Intézményvezetők 
Határidő:  azonnal 
 

15. 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: M olnár György igazgató 
Határidő:           2012. április 30. (létszámcsökkentési pályázat) 
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16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a jégkorong és kosárlabda szakágak megszűntetésével 
összefüggésben a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát 2012. január 1.-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 

a) Az alapító okiratnak az intézmény telephelyeit tartalmazó 3.) pontjából törlésre kerül a 
„Jégcsarnok 7400 Kaposvár Zaranyi út 1. Hrsz: 4364/9” szövegrész. 

b) Az alapító okiratnak az intézmény alaptevékenységeit tartalmazó 9.) e) pontjából törlésre 
kerül a „kosárlabda” a „jégkorong” és a „röplabda” szövegrész. 

c) Az alapító okiratnak az intézmény alaptevékenységeit tartalmazó 9.) f) pontjából törlésre 
kerül a „kosárlabda” és a „röplabda” szövegrész. 

d) Az alapító okiratnak az intézmény feladatellátását szolgáló vagyonelemeket tartalmazó 
15.) pontjából törlésre kerül a következő szövegrész: „A jégcsarnok telephely a 
Jégcsarnok tulajdonát képezi.” 

e) Az alapító okirat 18.) pontjába beemelésre kerülnek a következők: 
    „Az intézmény előző elnevezése: 
     Városi Sportcsarnok és Létesítményei” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2011.október 01. 

 
 
-----13. Előterjesztés a Noszlopy G. u. 6. sz. alatti önkormányzati ingatlanon történő átjáró 

kialakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1836   Száma: 11.09.29/13/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
192/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Noszlopy G. u. 6. sz. alatti 
önkormányzati ingatlanon történő átjáró kialakításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződést és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:                                 2011. október 15.  (a szerződés aláírására) 
 
 
-----14. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti Stühmer Kávézó bérleti díj ajánlatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1837   Száma: 11.09.29/14/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
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Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
193/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatti, a 
kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 8/7/A/4 hrsz. alatt felvett 180,71 m2 alapterületű Stühmer 
Kávézót  2011. október 1. napjától 5 éves időtartamra a Cafe Ristretto Bt. (Veszprém, Füzesi u. 
13., képviseli: Csermákné Szabó Ildikó) részére 300.000,- Ft/hó + ÁFA ajánlati bérleti díj mellett 
bérbe adja. 
 
A Közgyűlés a pincehelyiség vendégforgalmat gátló  állapota miatt a helyiségcsoport bérleti díját 
a vendégforgalom előtti megnyitásig, de legfeljebb egy év időtartamra 10 %-kal csökkenti. 
A helyiségben a bérlő által végzett felújítások értéke a bérleti díjban nem kerülhetnek 
elszámolásra. 
Bérlő köteles a helyiségben lévő, leltár szerint átvett, az önkormányzat törzsvagyonát képező 
védett berendezési tárgyakat és azok állapotát megőrizni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2011. október 1. 
 

-----15. Előterjesztés az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető 
díjak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester  elmondta, hogy a Vásárcsarnok parkolóházában a csarnok bérlői 
részére (6000 Ft + ÁFA ellenében) parkolóbérletet biztosít a város mindaddig, amíg a lakosság 
nem veszi igénybe azt. 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő arra kérte az előterjesztőt, hogy mivel ez a téma sok kaposvárit 
érint, ezért szóban is hangozzon el, hogy alapvetően mi van ebben az előterjesztésben (amit 
egyébként támogathatónak ítélt). 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy azért építették a nagypiac parkolóját, mert az elmúlt 
évtizedekben parkolás területén olyan helyzet alakult ki, amit a kaposváriak joggal kifogásoltak.  
Elismerte, hogy ebben a tekintetben reggelente még mindig áldatlan állapotok uralkodnak, 
aminek oka, hogy 8 óráig ingyenes a környék közterületi parkoló része. Az elképzelések szerint a 
jövőben már 6 órától nem lenne ingyenes a parkolási lehetőség.  A parkolóház parkolási díja 
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eddig megegyezett a közterületi parkolás díjával.  A tervek szerint a parkolóházi díjak 50%-kal 
csökkennek, ezzel is ösztönözve az embereket arra,  hogy megszokják az új parkolási lehetőséget. 
Egyúttal felhívta a kaposváriak figyelmét arra, hogy a régi szokástól eltérően most már nem zár 
be délben a piac. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1838   Száma: 11.09.29/15/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
194/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nagypiac Kft. 

által a Kaposvár, Baross G. u. 5-13. sz. alatti vásárcsarnok területén 2011. augusztus 6. 
napjától végrehajtott 50 % mértékű parkolási díj csökkentést jóváhagyja. 

       Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
       Határidő:                                 azonnal 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 23/2011.(II.24.) 

önkormányzati határozat 3./ pontjában megállapított parkolási díjakat 2012. július 31. napjáig 
50 %-kal csökkenti.  

 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                                 azonnal (díjközlésre) 
            2012. június 30. (díjak felülvizsgálata) 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Kaposvári Nagypiac Kft-t, hogy a 

vásárcsarnok parkolóházának felső szintjén a vásárcsarnok bérlői részére havi 6.000,- Ft + 
ÁFA díj ellenében megvásárolt parkoló bérlettel, amelynek érvényessége az egy hónapot nem 
haladhatja meg, parkolási lehetőséget biztosítson. A parkolás addig biztosítható, amíg a 
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parkolóház vásárlók általi kihasználtsága ezt lehetővé teszi. A bérlet az árusítási 
tevékenységhez szükséges időtartamban használható fel.  

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

 
 

-----16. Előterjesztés a S omogyi Korona Zrt-vel kötendő parkolóház működtetésére 
vonatkozó megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 1839   Száma: 11.09.29/16/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
195/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a Kaposvár, Ady E. u. északi tömbben található parkolóház működtetésére vonatkozó, a 
Somogyi Korona Zrt.-vel kötendő megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert 
annak aláírására.     

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

-----17. Előterjesztés a Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1840   Száma: 11.09.29/17/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
196/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1./   Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Füredi u. 41-43. 

sz. alatt lévő 166 m2 alapterületű helyiségcsoportot 24.954,- Ft/hó + ÁFA, a Kaposvár, Ady 
E. u. 3. sz. alatt lévő udvari 69 m2 alapterületű  helyiséget  20.729,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj 
mellett, pályázat nélkül, 2011. október 1-től 5 éves időtartamra bérbe adja a Compass 
Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület közhasznú szervezet részére. 

  
A bérlő fogyasztóként köteles a helyiségek birtokba adását megelőzően a közüzemi 
szolgáltatókkal szerződést kötni, és a közüzemi költségeket megfizetni. 

 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik :            Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                       2011. október 1.  (bérleti szerződés aláírása) 
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2./   Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 3. sz. alatt lévő 69 m2 
alapterületű helyiségben vizesblokk kialakításához az Egyesület részére tulajdonosi 
hozzájárulást ad. Az építési munka a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati 
Igaz gatóságának műszaki ellenőrzése mellett és az Egyesület költségén végezhető.  

 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik :            Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                       2011. október 1.  (határozat közlése) 

 
 
 

-----18. Előterjesztés a Kalmár Kft. ingatlancsere kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1841   Száma: 11.09.29/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
197/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 82/9. hrsz-ú ingatlanából 8 m2, a 82/8. hrsz-ú ingatlanából 4 m2 – összesen 12 m2 – 
nagyságú területet 25.000,-Ft/m2 azonos értéken elcserél a Kalmár Parkolóház Kft. tulajdonában 
lévő 82/3. hrsz-ú ingatlanából 12 m2 nagyságú földterületért. 
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Az Önkormányzat által átadandó területek egyesítésre kerülnek a Kft. tulajdonában álló 82/3.  
hrsz-ú ingatlannal. 
A Kft. által átadandó terület egyesítésre kerül az Önkormányzat tulajdonában álló 82/8. hrsz-ú 
ingatlannal.  
A Kft-nek vállalnia kell, hogy 

- a telekalakítási munkarészeket elkészítteti a saját költségén, 
- a telekalakítás átvezetéséhez szükséges jogi munkarészeket saját költségén elkészítteti, 
- a vezetékjog jogosult hozzájárulását megszerzi, 
- a telekalakítás átvezetését finanszírozza, 
- az értékbecslés 4.000 + ÁFA díját az Önkormányzat részére megfizeti, 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsvagyonában lévő 82/9. hrsz-ú út területből 8 
m2, 82/8. hrsz-ú irodaház területből 4 m2 nagyságú területet kivesz.  
 

Felelős:                                   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 

Határidő:                                 döntés közlésére azonnal  
                                                2012. január 30. (a telekalakítás átvezetésére) 
 

-----19. Előterjesztés a New Meat Kft. kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1842   Száma: 11.09.29/19/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
198/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a New Meat Kft-vel kötött 
(székhely: Kaposvár, Beszédes J. u. 22.), az előterjesztés mellékletét képező megállapodást 
jóváhagyja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal 
 

-----20. Előterjesztés Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1843   Száma: 11.09.29/20/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
199/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Toponári u. 44. sz. 
alatti (hrsz: 13151) önkormányzati tulajdonú ingatlant nem idegeníti el, azt  szolgálati lakásként 
és egyéb közcélú épületként  hasznosítja. 
 
Felelős:                     Szita Károly  polgármester 
Közreműködik:         Sallay  Attiláné   igazgató 
                                  Dr. Nadrai Norbert igaz gató  
Határidő:                   2011. november 15.  
 
 

-----21. Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 3. sz alatti üres lakás bérlakás 
állományból való kivonásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1844   Száma: 11.09.29/21/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvár, Bajcsy - Zs. u. 29. 
fsz. 3. sz. alatti 785/A/3 hrsz-ú üresen álló     lakást a bérlakás állományból  törli. 
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Felelős:                   Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:                 2011.  október 01.   
 
 

-----22. Előterjesztés utca elnevezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiegészítésében elmondta, hogy a Névadó Bizottság, a Jogi,  
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
is azt javasolta, hogy, ne mindkét helyrajzi számú ingatlannak Orchidea utca legyen a neve,  
hanem az egyik szakasz kapja meg az Orchidea nevet, a másik pedig a Patak sor elnevezést. 
Elmondta, hogy ezt a bizottsági javaslatot támogatják. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1845   Száma: 11.09.29/22/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
201/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 18694 hrsz-ú út az 
Orchidea utca, a 18699 hrsz-ú út a Patak sor elnevezést kapják. 

 
Felelős :                           dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :             dr. Farkas Edit aljegyző                                                                                             
Határidő :       2011. október 31. 
 
 
-----23. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester  arról beszélt, hogy Kaposvár az elsők között volt 2000-ben, amikor 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz csatlakozott. Ez ugyan jelentős 
önkormányzati önerőt jelent, de mintegy 300 kaposvári diáknak nyújt lehetőséget és segítséget 
tanulmányai folytatásához. Elmondta, hogy a pályázati kiírásban a tavalyihoz képest lényeges 
változás nincs, és javasolta, hogy ehhez a támogatási formához az idei évben is csatlakozzon a 
város. Az előterjesztés elkészítése óta megjelent a pályázati kiírás, ezért a kiosztott határozati 
javaslat elfogadását kérte. 

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1846   Száma: 11.09.29/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a  módosított határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
202/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
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1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 2012-ben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, és 
felhatalmazza Szita Károly polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 
Határidő: 2011. október 14. 

 
      2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 5,750 e/Ft 
önkormányzati önrészt biztosít, melyet a 2012. évi költségvetési rendeletében a 
szociálpolitikai előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Budai Józsefné irodavezető 
Határidő: 2012. február 15. 

 
 
 
-----24. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság 30/2011. (IV.20.) határozatának módosításáról és 

a Kapos vári Egyetem számára biztosított bérlő-kiválasztási jog térítési díjáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1847   Száma: 11.09.29/24/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
203/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Egyetem részére, a Kaposvár, Szondi u. 
18. I./5. ajtószám alatti 2,5 szobás lakásra biztosított bérlőkiválasztási jog térítési díját -a 2011.  
március 9. napjától 2011. augusztus 9. napjáig terjedő időszakra- havonta nettó 54.188,- Ft-ban, 
az öt hónapra összesen nettó 270.940,- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:   értelem szerint 
 
 

-----25. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság számára biztosított bérlő-
kiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 

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

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1848   Száma: 11.09.29/25/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
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Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
204/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság részére a 
76/2011. (IX. 21.) Népjóléti Bizottsági határozattal biztosított Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32-
34. 4./1. ajtószám alatti bérlakás bérlőkiválasztási jogára vonatkozó térítési díj megfizetésére 10 
részletben (évente 2 részletben) részletfizetési lehetőséget biztosít. A részleteket minden év 
október 31., illetve április 30. napjáig, számla ellenében kell megfizetni. 
A részletek összege a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 49/1993. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében meghatározott (a minden év október 1.,  
illetve április 1. napján hatályos) a 2 szobás lakásokra vonatkozó bruttó összeg 
50 %-a. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
 Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

-----26. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Kereszt Plébániával 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1849   Száma: 11.09.29/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
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Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
205/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Kereszt Plébániával az előterjesztés 
mellékletében szereplő együttműködési megállapodást utólag jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1850   Száma: 11.09.29/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

-----27. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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206/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Imre Plébániával az előterjesztés 
mellékletében szereplő együttműködési megállapodást utólag jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  azonnal 
 

-----28. Előterjesztés az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1851   Száma: 11.09.29/27/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a csatolt melléklet szerint, az Indít 
Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakkal. Felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködő:Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2011. szeptember 30. 
 
 

-----29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
szociális és gyermekjóléti intézmények magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, 

valamint a SzocioNet Egyesített Szociális Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) 
beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy a Közgyűlés korábbi döntése 
alapján  a szociális intézményeknél egy jelentős összevonára kerül sor. M ost második lépésben 
vezetői megbízások visszavonásáról javasolja az előterjesztő, hogy döntsön a Közgyűlés, illetve 
egy pályázat kiírásáról, az összevont intézményvezetői álláshelyre. Elmondta, hogy egy későbbi 
napirendnél dönteni fog a Közgyűlés arról, hogy az egyik szociális intézmény vezetőjét (az 
országosan is elismert Szabó Jánost) előrehozott nyugdíjazással kívánja elküldeni, ami kb. 3  
millió Ft-jába kerül majd az önkormányzatnak. Gyanúja szerint az előterjesztőnek már van 
elképzelése arról, hogy kinek a pályázatát látná szívesen.  
 
dr. Csató László tanácsnok  egy formai dologra hívta fel a f igyelmet: az új összevont intézmény 
SzocioNet Egyesített Szociális Intézményként, míg a 10-es számú előterjesztésben SzocioNet 
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményként szerepel. Ott az alapító okirat is elfogadásra 
került, és a hosszabb név szerepel benne.  
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy számára mindkét név érthetetlen, és örült volna egy 
jobb névválasztásnak. Szabó János nyugdíjazásával kapcsolatban elmondta, hogy az igaz gató úr 
személyesen kereste meg ebben az ügyben, és kérte a támogatását, tehát a döntés Szabó Jánosé. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy nem ezt a nevet szerették volna, de a 
módszertani funkció miatt kikérték a kormányzati tárca álláspontját, mely szerint a nevet tovább 
kell v inni, különben a módszertani kijelöléstől elesik  az intézmény. Hosszabb távon egy 
egyszerűbb név lenne a célszerű. M egemlítette, hogy a családsegítő elnevezés már beivódott a 
köztudatba, tehát ebben a későbbiek során változás lesz. Egyelőre javasolt a jelenleginek a 
megőrzése, azonban rövidebb névhasználatra van lehetőség, például előterjesztéseknél.  
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1852   Száma: 11.09.29/28/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:27  
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Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
1.) 
Kaposvár Megyei jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a SzocioNet Egyesített Szociális 
Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének 2012. január 1. napjával történő 
betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 

Pályázati felhívás 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

 
pályázatot hirdet 

 
a SzocioNet Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezetői)  

beosztás betöltésére 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
 
A vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2012. január 1-
től 2016. december 31-ig, 5 évre szól. 
 
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67.  
M agasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó feladatok: 
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Vezeti a SzocioNet Egyesített Szociális Intézményt (székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67.) 
Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése. 
Az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása és 
ellenőrzése. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. -nek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SZCSM  rendelet 3. számú mellékletének 8.2. 
alpontjában meghatározott, az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyikének 
megléte.  

• Legalább 5 évet meghaladó,  felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
• Büntetlen előélet; 
• Három hónap próbaidő kikötése a Kjt. 21/A. §-ában meghatározottak szerint. 

 
Előny: Legalább 5 évet meghaladó, vezetőként szerzett szakmai gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz; 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 
• A képesítést igazoló okirat(ok) másolata;  
• Szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat(ok);  
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához; 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn; 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 

 
A pályázat formai követelményei:  
 
A pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen, csúszósín + nylonborítóval bekötve 
kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal 
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human2@kaposvar.hu elektronikus címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 
szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is meg kell küldeni.  
A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK honlapján való megjelenést követő 30. nap. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kirschner Ildikó nyújt a 06-
82/501-501/746-os telefonszámon.  
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő 
megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő T/498/2011. azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:  
Szociális munkás                                  és 

• Elektronikus úton Vargáné Kirschner Ildikó részére a human2@kaposvar.hu e-mail címen 
keresztül. 

• Személyesen: Vargáné Kirschner Ildikó, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatokat Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának Népjóléti Bizottsága 
véleményezi. A vélemények birtokában, a testületi ülésen való személyes meghallgatás után dönt 
a testület. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2011. december 8-i közgyűlésen. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

• Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja (2011. október 4.) 
• Szociális Közlöny 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. szeptember 30. 
 
2.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Szabó János a SzocioNet Dél- 
dunántúli Regionális M ódszertani Humán Szolgáltató Központ magasabb vezetőjének 2011.  
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízását, valamint 
vezetői pótlékát - a költségvetési intézmény jogutódlással történő megszűntetése miatt - 2011. 
december 31. napjával visszavonja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 31. 
 
3.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Csóligné Szliczki Katalin, a 
Bölcsődei Központ magasabb vezetőjének 2011. január 1.  napjától 2015. december 31. napjáig 
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szóló magasabb vezetői megbízását, valamint vezetői pótlékát - a költségvetési intézmény 
jogutódlással történő megszűntetése miatt - 2011. december 31. napjával visszavonja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 31. 
4.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Turnár Jánosné, a Szociális 
Gondozási Központ magasabb vezetőjének 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig 
szóló magasabb vezetői megbízását, valamint vezetői pótlékát - a költségvetési intézmény 
jogutódlással történő megszűntetése miatt - 2011. december 31. napjával visszavonja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 31. 
 
5.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Varga Magdolna, a Liget 
Időskorúak Otthona magasabb vezetőjének 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig 
szóló magasabb vezetői megbízását, valamint vezetői pótlékát - a költségvetési intézmény 
jogutódlással történő megszűntetése miatt - 2011. december 31. napjával visszavonja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 31. 
 
 

-----30. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1853   Száma: 11.09.29/29/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
209/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2011. évi 
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----31. Jelentés a lejárt közgyűlési döntések végrehajtásáról  ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1854   Száma: 11.09.29/30/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
210/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
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határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 69/2009. (IV.23.) önkormányzati határozat 1. 

pontjának határidejét 2012. július 31-re módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató  
Határidő:   2012. július 31. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 42/2010. (II.25.) önkormányzati határozatot az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyar Állam 
tulajdonában, a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő 0306/1 hrsz-ú ingatlanból 
telekalakítás után kialakuló 0306/3 hrsz-ú, 2881 m2 területű saját használatú út területét a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5)  bekezdése alapján út 
céljára térítésmentesen tulajdonba kéri. 
A tulajdonba vétellel kapcsolatban felmerülő költségeket Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata vállalja. 
Az Önkormányzat a tulajdonába kerülő út területét törzsvagyonába helyezi. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                                 azonnal 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2010. (VI.10.)  önkormányzati határozat 2. és 

3. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  azonnal 

 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 141/2010. (VI.10.) önkormányzati határozat 4. 

pontjának határidejét 2011. december 31-re módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                  M olnár György igazgató 
Határidő:   2011. december 31.  

 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2010. (XI.11.) önkormányzati határozat 2. 

pontjának határidejét 2011. december 15-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  2011. december 15. 
 



 73 

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011. (I.13.)  önkormányzati határozat 11. 
pontjának határidejét 2012. szeptember 1-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2012. szeptember 1. 
  

7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011. (I.13.)  önkormányzati határozat 13. 
pontjának határidejét 2011. december 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2011. december 31. (tájékoztatás a pénzügyi forrás meglétéről) 
 
8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2011. (II.24.) önkormányzati határozatot az 

alábbiak szerint módosítja:  
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat intézményeivel, illetve a civil, nonprofit valamint állami és önkormányzati 
tulajdon kezelésével megbízott, vagy e célra az állam illetve önkormányzat által létrehozott 
gazdálkodó szervezetekkel a közfoglalkoztatás keretében történő feladatok ellátásáról szóló 
együttműködési megállapodást kösse meg. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Budai Józsefné irodavezető  
Határidő:               azonnal 

 
9. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2011. (II.24.) önkormányzati határozat 2. 

pontjának határidejét 2011. december 31-re módosítja. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2011. december 31. 

 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2011. (II.24.) önkormányzati határozat 2. 

pontjának határidejét 2011. október 15-re módosítja. 
 

            Felelős:                         Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:            Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
            Határidő:                      2011. október 15. 
 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2011. (II.24.) önkormányzati határozat 

határidejét a Műhelyek és M esterségek Alapítvány  esetében 2011. december 31-re módosítja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő:  2011. december 31. 

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2011. (III.23.) önkormányzati határozat 

3. pontjának határidejét 2012. március 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
   Bajzi Imre igazgató  
Határidő:  2012. március 31.  

 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

4. pontjának határidejét 2011. október 31-re módosítja. 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
  Stickel Péter igazgató 
Határidő:            2011. október 31. 

 
14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

8. pontjának határidejét 2011. december 15-re módosítja. 
 

            Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő: 2011. december 15. 

 
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

15. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár utcai 
Tagóvodájában 0,5 fő adminisztratív álláshelyet, a Damjanich utcai Tagóvodában 0,25 fő 
adminisztratív álláshelyet, a Tallián utcai Tagóvodában 0,25 fő adminisztratív álláshelyet 
megszűntet, ezzel egyidejűleg az intézménytől 2011. évre 281 e Ft személyi juttatás és 76 e Ft 
munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Bekesné Porczió Margit óvodavezető 

Határidő:   2011. október 1. 
 
16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

19. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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19/a) 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 étkeztetési ügyintéző és 1 fő 
oktatástechnikus álláshelyet 2011. július 31-től megszüntet, ezzel egyidejű leg az 
intézménytől 2011. évre 2.418 eFt személyi juttatás és 653 eFt munkaadót terhelő 
járulék előirányzatot elvon. 

        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                M olnár György igazgató 
                Garaminé Szente Éva igazgató 
        Határidő:                azonnal 

 
19/b) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában 1 fő 

hivatalsegéd álláshelyet 2011. október 31-től megszüntet, ezzel egyidejűleg az 
intézménytől 2011. évre 90 eFt személyi juttatás és 24 eFt munkaadót terhelő járulék 
előirányzatot elvon. 

        Felelős:                Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
                M olnár György igazgató 
                Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna igazgató 
        Határidő:                2011. október 31. 

 
17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

37. pontjának határidejét 2011. december 31-re módosítja. 
 
 

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

 
18. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

felülvizsgálata során úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos 
Tűzoltósága részére kiutalt túlóradíjak és kamatainak kifizetéséhez szükséges megelőlegezett 
33.920.- e Ft-ot a 2011. decemberi költségvetési rendelet módosításakor visszavonja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő:  2011. december 8.   

 
19. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 127/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

12. pontjának határidejét 2012. április 30-ra módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. április 30.  

 
20. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 129/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az iskola-egészségügyi ellátásból 5 
iskolaorvosi asszisztensi közalkalmazotti álláshelyet 2011. július 31. napjával megszüntet. Ezzel 
egyidejű leg az Óvodai, Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokságtól 2.077 eFt személyi 
juttatás és 561 eFt munkaadót terhelő járulék elő irányzatot elvon. Egyszeri kiadásként 6.886 e Ft-
ot biztosít felmentés, végkielégítés és járulék címen. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
   Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Kacsar József intézményvezető 
Határidő:   azonnal 

 
21. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 129/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 3. 

pontjának határidejét 2012. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. április 30.  

 
22. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 144/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 

határidejét 2011. december 31-re módosítja. 
 

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

 
 

-----32. Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

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

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1855   Száma: 11.09.29/31/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
211/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2011. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 

-----33. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1856   Száma: 11.09.29/32/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
212/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretből 

- M ikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére                  100.000 Ft 
- Szent Erzsébet Alapítvány részére   10.000 Ft 
- M ártírok és Hősök Közalapítvány részére 40.000 Ft 

 
Oláh Lajosné alpolgármester képviselői keretből 

- M ártírok és Hősök  Alapítvány részére            40.000 Ft 
 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Keret terhére 

- „Diákjainkért” Alapítvány részére  35.000 Ft 
 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret  
terhére 

- Szent Imre Öröksége If júsági és Szociális Alapítvány részére 20.000 Ft 
 
Felder Frigyes képviselő képviselői keretből 

- M ártírok és Hősök  Közalapítvány részére            10.000 Ft 
 
Csutor Ferenc tanácsnok képviselői keretből 

- M ártírok és Hősök  Közalapítvány részére            5.000 Ft 
 
Dr. Gíber Vilmos képviselő képviselői keretből 

- M ártírok és Hősök  Közalapítvány részére            25.000 Ft 
 
Dr. Heintz Tamás tanácsnok képviselői keretből 

- M ártírok és Hősök  Közalapítvány részére            10.000 Ft 
 
Kiss Tamás képviselő képviselői keretből 

- M ártírok és Hősök  Közalapítvány részére            10.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2011. november 30. 
 

-----34. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
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#: 1857   Száma: 11.09.29/33/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
213/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u.7. sz. alatt 
lévő 178 m2 alapterületű helyiségcsoportot pályázat nélkül 2011. október 1-től egy éves 
időtartamra a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft részére  300.000.-
Ft+ÁFA havi bérleti díjon bérbe adja. 
A helyiség karbantartására, javítására az Önkormányzat három havi bérleti díjnak megfelelő  
összeget fordít, melyet bérlő köteles egyösszegben 2011. november 1-ig az Önkormányzat 
részére átutalni. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
                                      Bajzik Imre igazgató 
Határidő:                       2011. október 1. (bérleti szerződés elkészítése) 
 
 

-----35. Előterjesztés a régi Piac- Vásárcsarnok területén lévő 39., 40., 41., 42., 104. és a 
104/A sorszámú pavilonok adásvételi szerződésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
#: 1858   Száma: 11.09.29/34/0/A/KT 
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Ideje: 2011 szeptember 29 10:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
214/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a régi Piac–Vásárcsarnok 
területén lévő 39.,40.,41.,42., 104.,104/A sz. pavilonokat megvásárolja a tulajdonoktól 
9.582.144.- Ft vételárért. A megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést jóváhagyja azzal, 
hogy vételárként beszámításra kerül a Somogy M egyei Bíróság 1.G.40132/2009/37, illetve az 
1.G 40132/38 sz. ítéleteiben meghatározott tőke és annak kamatai, valamint a földhasználati 
bérleti díj összesen 9.582.144.- Ft összegben. 

A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést.  

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

Határidő:   azonnal 

 
-----36. Előterjesztés Szabó János, a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani 

Humán S zolgáltató Központ igazgatójának korengedményes nyugdíjazásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Felder Frigyes képviselő arról kérdezett, hogy mindenütt elhangzik a takarékoskodás 
fontossága, de akkor mégis hogyan tud a város 2,5 millió Ft-ot kigazdálkodni Szabó János 
korengedményes nyugdíjazásához. A nyugdíjrendszer változása sok embert fog kedvezőtlenül 
érinteni. M egemlítette azt is, hogy novemberben lesz a szociális dolgozók napja, akkor szokás az 
elismeréseket átadni. Kaposvárnak van 3 díja, a szociális területen dolgozók munkájának 
elismerésére.  
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Szita Károly polgármester válaszában elmondta,  ahogy kigazdálkodja a fürdő pénzét, a 
pedagógusok bérét, a járdafelújításokat, úgy kerül majd ez is kigazdálkodásra. Az elmúlt több 
mint másfél évtizedben azon intézményvezetők, akik hosszú éveken át kiváló munkát végezve 
szolgálták a várost, ha kérték a korengedményes nyugdíjazást, eddig még mindig megkapták a 
lehetőséget.  

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő  arról beszélt, hogy Szabó Jánost személyesen is jól ismeri, 
kiváló véleménnyel van szakmai munkájáról. Abban lát némi ellentmondást, hogy országosan a 
Fidesz azt harsogja, hogy tarthatatlan az, hogy életerős emberek otthon ülnek magas nyugdíjért, 
egyébként pedig ha konkrétan dönteni kell, akkor mást csinálnak. Sokkal jobban tart attól, hogy 
valakinek meg lett ígérve az összevont intézményvezetői állás. Valaki ezt nyilvánvalóan a 
szemébe is mondta Szabó Jánosnak, és ez kikényszerítette belőle a nyugdíjazási kérelmét. Erre az 
ellentmondásra hívta fel a figyelmet. 
 
Felder Frigyes képviselő szintén úgy véli,  ha a Fidesz valami mentén letette a voksát, akkor azt 
vigye is végig mindenkire vonatkozóan. Ez az eset ellentmond a hangoztatott szavaknak, éppen 
ezért ezt az ellentmondást fel kéne oldani. 
 
Szita Károly polgármester kihangsúlyozta, ha valaki 41 év munkaviszony (és ebből jó néhány 
év jelentős megbízás) után akar nyugdíjba vonulni azzal a feltétellel, hogy az ahhoz szükséges 
összeget a munkáltató biztosítja  – ami egyébként a törvényi szabályozás szerint adható is -, azt ő 
támogatja.  Amit a képviselők tehetnek: nem szavazzák meg az előterjesztést vagy lebeszélik  
Szabó Jánost a korengedményes nyugdíjba vonulásról.  
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1859   Száma: 11.09.29/35/0/A/KT 
Ideje: 2011 szeptember 29 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 1 5,56 5,56 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
215/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
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1.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Szabó János korengedményes 
nyugdíjazásához 2011. december 16. napjával hozzájárul. Előrehozott öregségi nyugdíjra 
jogosító korhatárának az eléréséig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított 
nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét, 2.452.635.- Ft-ot 2011. 
december 14-ig a Nyugdíjfolyósító Igaz gatóság elkülönített számlájára befizeti, melynek 
fedezetét a költségvetési hiány terhére egy összegben biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
    M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2011. december 14. 
 
2.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Szabó János közalkalmazotti 
jogviszonyát - korengedményes nyugdíjazására tekintettel - 2011. december 16. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 16. 
 
 
3.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert Szabó János 
korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos megállapodás aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 14. 
 
4.)  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Szabó Jánosnak, a SzocioNet Dél- 
Dunántúli Regionális M ódszertani Humán Szolgáltató Központ igazgatójának a város szociális 
ellátásában több mint húsz éven keresztül végzett lelkiismeretes, magas színvonalú vezetői 
tevékenységét. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 16. 
 
 
 

-----Képviselői kérdés----- 
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Kiss Tamás képviselő beszámolt arról, hogy a múlt héten az Építőipari Szakiskolában történt 
egy atrocitás, rasszista támadás. Egy magyar diákot megvertek cigány diákok. Kifogásolta, hogy 
a sajtó csak a kiváltó okokkal foglalkozott, majdhogynem arra rávilágítva, hogy a tanuló 
megérdemelte amit kapott. Véleménye szerint ez egyoldalú tájékoztatás. Nem csak akkor történik 
rasszista támadás, amikor magyar ver cigányt. Megkérdezte, hogy az önkormányzatnak mik az 
elképzelései, hogy ez a jövőben ne történhessen meg, egyúttal kérte, hogy az iskolaigaz gató által 
javasolt megoldást a képviselők támogassák. A képviselő úr további kérdései mind a színházhoz 
kapcsolódtak: Ha pályáznának bármiféle felújításra, akkor van-e ehhez elég önerejük?  A 
2011/12-es évadra miért nincs költségvetési tervezet? Hogy lehet az, hogy a dolgozók kevesebb 
bérért többet dolgoznak, mint az előző hónapban? M indenki megfelelő  képesítéssel rendelkezik-e  
feladata ellátásához? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző pontosította a 2011. szeptember 15-én az Építőipariban 
történet eseményeket, ahol egy 9. évfolyamos diák a zömében cigány tanulókból álló 
osztályközösségben magát hungaristának és cigánygyűlőlőnek nevezte. A cigány tanulók ezt 
sérelmezve bántalmazták a magyar tanulót. Közben a verekedésbe bekapcsolódott egy az utcáról 
belógó felnőtt is, akinek a szerepét jelenleg a rendőrség vizsgálja. Beszámolt arról, hogy az iskola 
milyen intézkedésekkel kívánja elejét venni annak,  hogy a jövőben hasonló eset ne 
ismétlődhessen meg. A színházzal kapcsolatos kérdésekre felelve elmondta, hogy Kaposvár 
Közgyűlése még 2009-ben határozott arról, hogy lehetővé teszi a színház részére (amennyiben 
ilyen kiírás születik) pályázat benyújtását, amelyhez 150 milliós önrészt kell elkülöníteniük. Az 
előkészületek ez ügyben megkezdődtek. A színháznak 2011. évre van elfogadott üzleti terve, a 
2012-es üzleti terv (mint ahogy az önkormányzat költségvetése is) előkészület alatt áll. A 
munkabérrel kapcsolatosan elmondta, hogy a színház elképzelései szerint a műszak egy főre jutó 
munkaideje az előző évadhoz képest csökkenni fog. A művészek munkaszerződései a 2011/12-es 
évadra tartalmaznak egy jogszerű alapfizetést, emellett pedig átlag 60 előadásra fellépti díjat, 
mégpedig elosztva 12 egyenlő hónapra. Ebből eredően lehetséges, hogy azoknak a hónapokban, 
amikor sokat szerepelnek, úgy érzik, kevesebbet keresnek. A képesítést illetően igazgató úr arról 
adott tájékoztatás, hogy a művészek közül 21 fő egyetemi/főiskolai végzettséggel, 7 fő  
szakirányú végzettséggel, 5 fő érettségivel rendelkezik. A műszaki, gazdasági munkakörökben a 
speciális végzettséghez kötött munkakörökben dolgozók valamennyien rendelkeznek megfelelő  
képzettséggel. A többi munkakörben pedig általában hosszú évek (évtizedek) óta a színházban, az 
adott munkaterületen dolgozó, nagy tapasztalatú munkatársakat foglalkoztatnak.   
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy az első választ akkor tudja elfogadni, ha az önkormányzat 
támogatja az igazgató úrnak azon kérését, hogy plusz egy főt foglalkoztathasson teljes 
munkaidőben, ami a portaszolgálatnak a megerősítését szolgálná.  A második kérdést illetően  
(miszerint 78 millió Ft lett kifizetve) ezzel kapcsolatban szeretne részletesebb felvilágosítást 
kapni. Szépnek ítélte azt az elképzelést, hogy a munkaidő az előző évadhoz képest csökkenni fog, 
de a munkarendi kiírás ennek pont az ellenkezőjét bizonyítja.  
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
                          Szita Károly                                                  dr. Kéki Zoltán 
                          polgármester                                                címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Borhi Zsombor                                                 Kiss Tamás 
                            tanácsnok                                                       képviselő 
 
 
 
 
 
                                                          jegyzőkönyv-hitelesítők 


