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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2011. november 10. 
 
 
 

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 és a Kapos Televízió nézőit. 
M egállapította, hogy a testület 18 tagja közül 17 jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. 
Kérte a Közgyűlést, hogy vegye fel napirendjére 

• a kaposvári csapadék-vízelvezetés pályázati kiegészítéséről szóló előterjesztést, 
• a Cabero Kft-vel kötött megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és  
• az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1869   Száma: 11.11.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
223/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 
- DDOP-5.1.5./B-11-2011-0004 azonosító számú, Kaposvár csapadékvíz elvezetési 

fejlesztései című pályázatához szükséges önerő biztosításáról; 
- a Cabero Kft-vel kötött megállapodás módosításáról; 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 
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 az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék-ártalmatlanítás 2012. évi díjairól, valamint a vízterhelési díjról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Tájékoztató a távhőszolgáltatási díjmegállapítás jogszabályi változásáról, illetve a helyi 
autóbusz közlekedési díjak módosításának elhalasztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés a közművelődési- és a vagyonrendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság Alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10. Előterjesztés a parkoló-rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

12. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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13. Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjérő l szóló 51/2003. (IX. 
23.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

14. Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról szóló 
9/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

15. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

16. Előterjesztés a szabálysértési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

17. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek „M7” jelű módosítási igényeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítható középiskolai osztályok számáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a víziközmű használati díj részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés Kaposvár közvilágítási hálózatán tervezett, az energiafelhasználást 
csökkentő műszaki megoldás megvalósítására benyújtott pályázaton elnyert támogatás 
lemondásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 1/1.  sz. alatt lévő helyiség portálcsere 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. 1/7. sz. alatti üres lakás értékesítésére beérkezett 
vételár ajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

23. Tájékoztató a Somogy M egyei Kormányhivatal Kaposvár, Fő u. 57. sz. alatti helyiségek 
térítésmentes használatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés az Invitel Távközlési Zrt.-vel kötött szolgalmi jog alapításáról szóló 
szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Nyugati temető területén kápolnák építéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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26. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

27. Tájékoztatás a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről (2011. III. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

28. Előterjesztés a Brothers Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodás kötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés a régi Piac- Vásárcsarnok területén lévő 38. és a 75. számú pavilonok 
adásételi szerződésének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről,  illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

31. Előterjesztés a DDOP-5.1.1-11-2011-0002 azonosító számú, Kaposvár kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése című pályázatához szükséges önerő biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Tájékoztató a Kaposvár és a Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció M enedzsment 
Egyesület tevékenységéről 
Előterjesztő: Csatári Józsefné egyesületi elnök 
 

34. Előterjesztés a DDOP-5.1.5./B-11-2011-0004 azonosító számú, Kaposvár csapadékvíz 
elvezetési fejlesztései című pályázatához szükséges önerő biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Előterjesztés a Cabero Kft.-vel kötött megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

36. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Előterjesztés rendkívüli szociális segély összegének megállapítása miatt benyújtott 
fellebbezés ügyében 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás megállapítása tárgyában benyújtott 
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fellebbezésekről (5 db) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 
Mihalecz András tanácsnok napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy két hét alatt két 
elismerést is kaptak a kaposváriak: a „Virágos Magyarországért” versenyen miniszterelnöki díjat, 
egy szakmai szervezet pedig a környezetvédelem fejlesztéséért tett erőfeszítéseket ismerte el. 
Kiemelte, hogy Kaposvár élő és élhető város, a mai bizonytalan világban pedig fontos, hogy 
legyenek olyan pontok, amelyek biztonságot adhatnak az embereknek. I lyen biztos pontnak 
nevezte az otthont, a várost és a benne élő közösséget, amely mindig megteszi, ami tőle telik, és 
ezért fontosak a díjak is, amik az elvégzett munka elismerései. 
 
Szita Károly polgármester szintén gratulált valamennyi kaposvárinak a két elismerés miatt. 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megköszönte azon képviselők munkáját, akik részt vettek az 
ármegállapítás előkészítésében. Elmondta, hogy nem csupán a költségtényezők azok, amelyek a 
döntéshozókat motiválják, hanem vannak egyéb (például szociális) tényezők is. 4,5%-os 
lakbéremelésre tett javaslatot, a nyugdíjasház külön szolgáltatási díjainak emelésére pedig  3,8%-
ot. Elmondta, hogy mindkettőhöz jelentős önkormányzati kompenzáció szükséges. Kérte, hogy a 
Közgyűlés mind a határozati javaslatot, mind a rendelettervezetet fogadja el. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kormány a következő évi költségvetésben 4,2%-os 
inflációval számol, ezért azt tartja helyesnek, ha ennél magasabb díjemelést a Közgyűlés nem 
támogat.   
 
Torma János tanácsnok örömét fejezte ki, hogy egy megüresedő szolgálati lakás 
bérlakásállományba kerülhet, hiszen sok a lakásigénylő. Az emelések mértékét megfelelőnek  
találta. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző az infláció kapcsán elmondta, hogy az csak egy jelző szám, 
ami nem alapja az ár- és díjmegállapításnak. Az árak meghatározására alapvetően az adott 
tevékenység igazolt és elismerhető költségeinek alakulása van hatással, és ezt befolyásolják 
különféle szociális vagy egyéb megfontolások.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 1870   Száma: 11.11.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,36 77,77 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 44/2011. (XI. 15.) önkormányzati 
rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1871   Száma: 11.11.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,32 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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224/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbérének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-állomány 
fenntartására - a befizetendő és visszaigényelhető ÁFA pozitív egyenlegének figyelembevételével 
– 7.880 eFt-ot biztosít.  
  
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. február 28. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozási Központ részére a 
Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 708 eFt költségét a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. február 28. 
 
     

-----2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy 4%-kal kívánják emelni a temetkezési 
díjakat. A kaposváriak kedvezménye fennmarad, és ennek az összegnek a mértéke is 4%-kal nő. 
Ez több, mint 10 ezer Ft-ot jelent  egy-egy temetés esetén. Beszélt egy új szabályozási elemről: a 
kripták díjainak megállapításáról is ezen alkalommal kell döntést hozni. Kérte a Közgyűlést, 
hogy támogassa az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok a jegyző által korábban elmondott gondolatokra reagálva kifejtette, 
hogy a mostani előterjesztésekben valóban nincs semmilyen utalás az inflációra, holott a korábbi 
években volt ilyen adatokra utalás. A költségtartalmak mellett figyelmeztetett az egyéb 
szempontok figyelembevételének szükségességére is. A korábbi években a legfontosabb 
várospolitikai szempont és - gyakorlat az volt, hogy a bajban nem elvenni, hanem adni kell.  
Véleménye szerint ezen vezérelv alapján maximum 4,2%-os díjemelési mérték lenne a 
követendő. 
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Szavazás eredménye 
 
#: 1872   Száma: 11.11.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 45/2011. (XI. 15.) önkormányzati 
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, ha pusztán gazdasági ésszerűség alapján tettek 
volna javaslatot, akkor itt 1% ponttal magasabb díjemelésre lenne javaslat. Arról is  beszélt, hogy 
a kéményseprői szolgáltatások vonatkozásában országos viszonylatban Kaposvár a legkedvezőbb 
árfekvésű települések közé tartozik, mindemellett a szolgáltatás minősége jó. A szolgáltatás 
költségei olyan mértékben nőttek, ami egy nagyobb díjemelést tenne szükségessé. Ugyanakkor 
van egy közbeszerzési eljárás keretében elnyert közszolgáltatás, melynek szerződése rögzíti, 
hogy nem növekedhetnek magasabb mértékben a díjak, mint az adott szolgáltatásra vonatkozó 
infláció mértéke. Ennek alapján 3,6%-os emelésre tettek javaslatot. Kérte, hogy a Közgyűlés 
támogassa az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
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Szavazás eredménye 
 
#: 1873   Száma: 11.11.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 46/2011. (XI.15.) önkormányzati 
rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/1997. 
(I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék-ártalmatlanítás 2012. évi díjairól, valamint a vízterhelési díjról 

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

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette, hogy a javaslat szerint 2012-ben 4,7%-kal kell 
növelni az ivóvíz   - és a szennyvíz díjakat, a lakossági csatornaszolgáltatás díját 4,2%-kal, a 
vidéki beszállítás pedig hasonló mértékben emelkedne. M egjegyezte, hogy a vízterhelési díjat 
maximumon tartják, és a Közgyűlés élt  felterjesztési jogával, hogy ezen a területen országos 
szabályozással (a környezet védelme érdekében) a díjak emelkedjenek, illetve kényszeríteni 
lehessen az ér intetteket, hogy rákössenek a csatornára.  Elmondta, hogy erre vonatkozóan 
államtitkár úr ígéretet is tett. Kérte a Közgyűlést, hogy a díjemelési javaslatot fogadja el. 
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
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Szavazás eredménye 
 
#: 1874   Száma: 11.11.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 47/2011. (XI.15.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 
és –kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1875   Száma: 11.11.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,32 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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225/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, 
valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 2012. évi díjairól, valamint a vízterhelési 
díjról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. által 2012. évben a víziközművek 

használata után fizetendő díj mértékét nettó 400.000 eFt összegben határozza meg.  
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     M olnár György igazgató 
Határidő:        2012. február 28. 

 
 

2. A Közgyűlés a Somogyjád és térségéből, valamint Simonfa-Zselicszentpál községekből a 
kaposvári szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz fogadási díját 2012. január 01-től 187 
Ft/m3 + ÁFA összegben határozza meg. 

 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:     2011. november 30. (értesítésre) 

 
 
3. A Közgyűlés Taszárról, valamint a mernyei térségbő l a kaposvári szennyvíztisztító telepre 

érkező szennyvíz fogadási díját 2012. január 01-től 115 Ft/m3 + ÁFA összegben határozza 
meg. 
 

Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:     2011. november 30. (értesítésre) 

 
 

4. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. a 
csatornaszolgáltatást igénybe vevő  fogyasztókra (lakossági és közületi), valamint a 
szennyvízátadási pontokon a más településekről érkező szennyvíz bebocsátókra is a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdésében 
meghatározott díjfizetési kötelezettség mértékének megfelelően 2012. január 1-től az alábbi 
díjtételeket áthárítsa: 
 

a lakossági és a közületi I. kategóriában nettó 7 Ft/m3-t,  
közületi II. kategóriában nettó 9 Ft/m3-t,  
közületi III. kategóriában nettó 16 Ft/m3-t. 

 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:     2011. november 30. (értesítésre) 
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-----5. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette, hogy két bizottságnak is van egybehangzó 
módosító javaslata a 35 l-es kukák használatával összefüggésben. Elmondta, hogy a lakossági 
díjakat 3,3 és 3,9%-os szórás között, a közületi díjakat 7%-kal szükséges emelni. A lerakási díj 
tekintetében a szolgáltató kérésének megfelelő mértékű emelést javasolnak. A zárt kertek 
kapcsán (a korábbi tapasztalatok miatt) olyan javaslat született, hogy a nyári időszakban havonta 
két alkalommal, a téli időszakban pedig egy alkalommal történjen a külterületi lakott részeken 
szervezett szemétszállítás, és erre szerződjön a szolgáltató az ott élőkkel. A módosító javaslattal 
együtt kérte az előterjesztés elfogadását.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy  az előterjesztés tartalmazza, hogy a 35 l-es 
gyűjtőedényeket ki kell vezetni a szemétgyűjtési rendszerből, merthogy a közületeknek kibújási 
pontként használatos gyűjtőedényről van szó. Felhívta a figyelmet, hogy  az előterjesztés a 
lakosságról is szól, márpedig az 1-2 fős háztartások esetében a 35 l-es gyűjtőedény egy 
alkalmazható edényzet, tehát nem kéne egyetemlegesen kivonni. A második kérdése Ács Sándor 
leveléhez  kapcsolódott, hogy történt-e arra bármilyen reagálás. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy akinek 35 l-es edényre jelenleg 
szerződése van, annak a szerződése ezután is hatályban marad.  Új szerződéseket viszont már 
nem lehet ilyen edényméretre kötni.  
Ács Sándor levele kapcsán elmondta, hogy a régi rendszerhez sokan szeretnének visszatérni, de 
nem lehet. A jogszabály szerint a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek a meglévő edényzet 
után kell fizetniük a szemétszállítási díjat, és nem egyes szövetkezeti lakásban lakóknak,  
társasházi lakóknak a nem létező edények után. Elmondta azt is, hogy az önkormányzat Ács 
Sándor minden kérdésére írásban válaszolt. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok  a 35 l-es gyűjtőedény kapcsán ismételten elmondta, hogy a kisebb 
háztartások esetében ez egy fenntartható méret. Ács Sándor levelének kapcsán megfontolásra 
ajánlotta a Közgyűlésnek azt, hogy a rendelet egy apró módosításával vissza lehetne állni a 
korábbi rendszerre, ami választási lehetőséget biztosítana: a szolgáltató külön is szerződhetne a 
háztartásokkal, de ha a lakóközösség úgy dönt, akkor közösen is beszedhetik a szemétdíjat. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megfontolásra érdemesnek találta Pintér Attila tanácsnok 
szavait. Véleménye szerint nem szabadna a városvezetésnek érzéketlennek maradnia a 
szegényebb rétegek irányában. Nehezményezte, hogy a KVG Zrt.-nél sok zűrös pénzügyi dolog 
van, amelyekkel a városvezetés nem törődik, vagyis nem képes rendet tartani a cégnél, ami a 
városlakókra külön terheket ró. 
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dr. Szép Tamás tanácsnok ismertette, hogy az eljárási szabályok a rendelettervezet módosítását 
a tárgyalás ezen szakaszában nem engedik meg. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a módosítási 
javaslatot korábban kellett volna megtenni: egyéni képviselői indítványként vagy bizottsági 
szakban. Elmondta, hogy nem a kisemberek,  hanem a város problémája a 35 l-es kukákra 
vonatkozó szabály módosítása. A kisemberek terheit azzal próbálják csökkenteni, hogy 3,5%-os 
lesz a lakossági díjemelés mértéke a jövő évben.  Ismertette, hogy uniós ajánlás kapcsán alakult ki 
ez a városokban alkalmazott minimális edényméret. Kérte, hogy a Közgyűlés fogadja el a 
rendelettervezetet és a határozati javaslatot. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1876   Száma: 11.11.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 2 11,76 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 48/2011. (XI. 11.) önkormányzati 
rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1877   Száma: 11.11.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A  testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtési és 
ártalmatlanítási díjainak módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy felkéri a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-t, hogy külterületi zártkertben lakossági igény esetén az 
igénylőkkel a települési hulladék április 15-től október 15-ig havi 2 alkalommal, október 15-től 
április 15-ig havi 1 alkalommal történő elszállítására kössön szerződést. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2011. december 1.   

 
 
 

-----6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 

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

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző egy rövid megjegyzést tett az előterjesztéshez: a  szippantott 
szennyvízek díját is emelni kívánja a város 3,8%-kal. Kérte, hogy a Közgyűlés szavazza meg a 
díjemelést. 
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1878   Száma: 11.11.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:51  
Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 49/2011. (XI. 15.) önkormányzati 
rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról, 
amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

----- 7. Tájékoztató  a távhőszolgáltatási díjmegállapítás jogszabályi változásáról, illetve a 
helyi autóbusz közlekedési díjak módosításának elhalasztásáról 

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

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester ismertette az előterjesztés lényegét, mely szerint a távhő díj 
megállapítása kikerült az önkormányzat hatásköréből, illetve a tömegközlekedési díjak alakulása 
a következő testületi ülés témája lesz. Utóbbit ugyanis csak a költségvetési törvény ismeretében 
lehet megállapítani. 
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Torma János tanácsnok kiemelte a távhő bővítésének fontosságát, illetve azt, hogy a 
folyamatosan emelkedő gázárak ellenére nincs távhőemelés. Az ármegállapításról elmondta, 
hogy nem a Közgyűlés dolga lesz, de a fajlagos költségek nagy arányú csökkenésével biztosan 
lesz hatása a hődíjakra is. Örömét fejezte ki, hogy pozitívan bírálták el a pályázatot, és ezt 
követően gyorsabban befejeződhet a bővítés, aminek valószínűleg érzékelhető hatása lesz a távhő 
árában is.  
  
Szita Károly polgármester  elmondta, hogy  a távhődíj egy éve változatlan, és nem emelkedik 
2012. január elsejével sem.  Beszélt arról, hogy a város elindított egy 1 milliárd Ft értékű távhő 
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rekonstrukciós programot, amely távhővezeték kiépítését jelenti.  Ez több intézményt lát majd el 
távhővel, így az egy lakosra jutó fajlagos terheket csökkenteni lehet. Hangsúlyozta, hogy a 
változások ellenére a Közgyűlésnek a jövőben is foglalkoznia kell a távhővel. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1879   Száma: 11.11.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:55  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
227/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatási díjmegállapítás jogszabályi 
változásáról, illetve a helyi autóbusz közlekedési díjak módosításának elhalasztásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette és úgy határozott, hogy a tömegközlekedési díjak megállapításáról 
szóló előterjesztést 2011. decemberi ülésén tárgyalja meg. 
 

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2011. november 15. 
 

 
-----8. Előterjesztés a közművelődési- és a vagyonrendelet módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben a város turisztikai 
látogatottságának növelése érdekében kívánnak lépéseket tenni. Javaslat van egy közművelődési 
megállapodásra, amihez viszont módosítani kell a közművelődési -és a vagyonrendeletet. Ez a 
módosítás lehetővé tenné, hogy önkormányzati tulajdonú helyiséget térítésmentesen, 
közművelődési feladat ellátására a város szerződés alapján a feladat ellátójának átadhasson. 
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Elmondta, hogy a rendelettervezet hatályba lépésének időpontja természetesen igazodik az 
elfogadás időpontjához. Kérte ehhez a Közgyűlés támogatását. 
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1880   Száma: 11.11.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a közművelődési rendelet módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 50/2011. (XI.10.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 26/1999. IX. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1880   Száma: 11.11.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a vagyonrendelet módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
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Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 51/2011. (XI.10.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem 
lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 

-----9. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1881   Száma: 11.11.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 08:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya:  A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
228/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosításáról szóló 



 20 

előterjesztést és úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. alapító 
okirat 2.2.7. és 2.2.8. pontját a következők szerint módosítja: 
 

„2.2.7. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként 

megjelölő  más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval 

azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha 

ehhez az alapító hozzájárul. 

2.2.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy 

javára a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ehhez az alapító 

hozzájárul.” 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. 

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

-----10. Előterjesztés a parkoló-rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a város a nyár folyamán átadta az új 
Vásárcsarnokot, ezért a környéken megnövekedett forgalom kapcsán az ott élőknek problémáik 
adódtak. Ennek megoldására a javaslat szerint a vásárcsarnoki tömböt körülvevő utcákban már a 
Vásárcsarnok nyitásának időpontjától fizetőssé kell tenni a parkolást, így „beterelve” a 
gépjárműveket a csarnok területén lévő parkolóba, ahol viszont fél áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. Kérte a rendelet elfogadását. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok információi szerint a Vásárcsarnok mellett lévő új parkolóházban nem 
megoldott a mozgássérültek ingyenes parkolása. A probléma mihamarabbi megoldását kérte. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  válaszában elmondta, hogy a parkolóházban megoldott a 
mozgáskorlátozottak parkolása, viszont ez egy üzleti parkoló, ahol minden használónak f izetnie 
kell. Hangsúlyozta, hogy a bejáratok melletti közparkolókban felfestett és ingyenesen igénybe 
vehető parkolóhelyek vannak.  
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-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester azt kérte, hogy a  belvárosi tömbben lévő parkolási rendszer 
kibővítésénél minimum két hét türelmi idő legyen biztosítva. Vagyis legalább két hétig az 
ellenőrök csak figyelmeztethessenek, mert a tapasztalatok szerint a kitett táblák önmagukban nem 
elégségesek.  
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1882   Száma: 11.11.10/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya:  A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 52/2011. (XI.14.) önkormányzati 
rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----11. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ismertette, hogy a javaslat szerint a közterület-használati 
díjak emelésének mértéke 4%. Ezen túl a javaslat tartalmazza a közterületi fedett teraszok 
kialakításának szabályait is. Ezzel egy egységes, kulturált városarculatot kívánnak elérni a 
belvárosban. Kérte a javaslat támogatását. 
 
 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok örömét fejezte ki, hogy sikerült rendezni ezt a helyzetet, és a jövőben 
még vonzóbb lehet a belváros látképe, mert korábban félő volt, hogy nagyon eklektikussá válik  
az utcakép a teraszok arculatának tekintetében. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő   szerint a város érdeke, hogy a bővülő kulturális rendezvények 
magasabb színvonalú vendéglátással párosuljanak, amihez ez a módosítás hozzájárulhat. 
M egjegyezte viszont, hogy jó helyen lévő, jó minőségű üzlethelyiségek állnak üresen, amivel 
foglalkozni kellene. 
 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy igény merült fel arra, hogy (a budapesti Váci 
utcában látottak szerint) a tulajdonosok befóliázhassák a teraszokat, de erre Kaposváron senki 
nem fog engedélyt kapni. Azt is elmondta, hogy döntés ezúttal csak a teraszok befedésével 
kapcsolatosan születik. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy jogos a megjegyzés az üresen 
álló üzlethelyiségekkel kapcsolatban, és erről házon belül már döntés született. Hamarosan lesz 
ennek a helyzetnek a megoldására javaslat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1883   Száma: 11.11.10/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 53/2011. (XI.16.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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-----12. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. 

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

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a hirdetési díjak vonatkozásában 4,2%-os 
díjemelés a javaslat. Kérte, hogy a Közgyűlés támogassa a díjemelést. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a reklámtáblák hasznosításával megbízott 
rendszergazda cég a júniusi állás szerint több, mint 9 millió Ft-os hátralékkal rendelkezik. 
Kérdése arra vonatkozott, hogy azóta mi a helyzet, sikerült-e a cégnek rendezni a tartozását. 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a cég 4 millió Ft-ot befizetett, de az 
önkormányzat a fennmaradó részt is be fogja hajtani. 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1884   Száma: 11.11.10/12/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 54/2011. (XI.16) önkormányzati 
rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----13. Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló 51/2003. 
(IX. 23.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy július-augusztus hónapban 
szünetel a tervtanács működése, ugyanakkor az időpontok között szerepel egy augusztus 9-ei 
ülés.  Javasolta ennek tisztázását. 
  

Szavazás eredménye 
 
#: 1885   Száma: 11.11.10/13/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 55/2011. (XI.15.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzati Tervtanácsról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1886   Száma: 11.11.10/13/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A  testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
229/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzati 
Tervtanácsa Ügyrendjét jóváhagyja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   folyamatos 
 

 
-----14. Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról 

szóló 9/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette, hogy csak a fizetési határidőre vonatkozó 
rendelkezési szabályok kerülnek módosításra. Kérte ehhez a Közgyűlés támogatását. 
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1887   Száma: 11.11.10/14/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 56/2011. (XI.14.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról szóló 
9/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
 
 

-----15. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megemlítette, hogy eddig is történtek helyben központosított 
közbeszerzések, amelyek szép eredményeket hoztak. A közbeszerzési törvény viszont úgy 
módosult, hogy ezt követően csak úgy történhetnek helyben központosított közbeszerzések, ha 
erre vonatkozóan az önkormányzatok képviselő-testületei rendeletben szabályozzák az eljárás 
rendjét. Kérte a rendelettervezet elfogadását. 
 

-----Kérdések----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés kitér arra, hogy kik rendelkeznek a 
bírálóbizottságban szavazati joggal.  Kérdése arra vonatkozott, hogy nem lehet-e olyan megoldás, 
hogy a bizottságok elnökei nemcsak a saját bizottságukból (tehát nemcsak képviselő tagot) 
delegálhatnának a bírálóbizottságba, hanem külső szakértő tagot is megbízhatnának azzal, hogy 
alkalmanként helyettesítsenek. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy  a külső bizottsági tagok is kapnak 
tiszteletdíjat, és egyébként ez egy olyan megkülönböztetés a bizottsági tagokon belül, ami nincs 
összhangban az önkormányzati törvénnyel. Ismertette, hogy a törvény szerint valamennyi 
önkormányzati bizottságban többségben kell lennie a képviselő bizottsági tagoknak, de egyébként 
a bizottsági tagokon belül  a tagok között véleménye szerint nem lehet különbséget tenni. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a rendelettervezet módosítására a tárgyalás jelen 
szakaszában nincs lehetőség. 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szerint jogilag lehetséges lenne ez a megoldás, mert ez a 
bizottság nem az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályok szerint jön létre, hanem a 
közbeszerzési törvénynek a bírálóbizottságra vonatkozó szabályai szerint. Elmondta, hogy  
amikor kialakult ez a rendszer, akkor az volt a képviselők kérése, hogy szeretnének ott lenni a 
döntéseknél, ezért működik így évek óta a rendszer, és jól működik. A bírálóbizottságok a nem 
központosított beszerzéseknél is hasonló módon épülnek fel, szinkronba kell hozni a szabályozást 
a bírálóbizottságok közbeszerzésre vonatkozó szabályaival, ne legyen koherencia zavar a két 
rendeletalkotás közben.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1888   Száma: 11.11.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,32 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 57/2011. (XI. 15.) önkormányzati 
rendeletét a helyben központosított közbeszerzésről, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.  
 
 

-----16. Előterjesztés a szabálysértési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző felháborítónak ítélte, hogy vannak akik úgy gondolják, hogy 
a járda és a parkok a hangos összejövetelek színterei. Elmondta, hogy ennek a magatartásnak 
véget kell vetni, és ez a módosítás lehetőséget teremt arra, hogy a közterület-felügyelők és a 
rendőrök fellépjenek a szabályszegőkkel szemben. Kérte a Közgyűlés támogatását. 
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Szita Károly polgármester kiegészítésében elmondta, hogy ez azért hatékony eszköz, mert  a 
felszólítást követően a szabálysértővel szemben a jövőben intézkedési lehetőség lesz. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szükségesnek ítélte az előterjesztést. Azon viszont 
csodálkozott, hogy a rendőri intézkedéshez nem volt elegendő az eddigi rendelet. Aggályát 
fejezte ki amiatt, hogy ezzel a rendelettel büntethetővé válnak a külső településrészeken élő,  
kispadokat kihelyező személyek is. 
 
Szita Károly polgármester pontosította, hogy a kispad kihelyezése nem tartozik a rendelet 
hatálya alá, de ha valaki például a foteljét helyezi ki a közterületre, az már igen. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megerősítette a polgármester szavait.  
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1889   Száma: 11.11.10/16/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A  testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az 58/2011. (XI. 14.) önkormányzati 
rendeletét a szabálysértésekről szóló 33/2005. (XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----17. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek „M7” jelű módosítási 
igényeiről 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1890   Száma: 11.11.10/17/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:21  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
230/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár településrendezési 
eszközeinek módosítási igényeiről és karbantartásáról szóló előterjesztést az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

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

a.) a Dombóvári út és a közigazgatási határvonal között lévő 0278/3 és 0326/2 hrsz 
alatti ingatlanok szabályozása; 

b.) a Szennyvíztelepi út szabályozása; 
c.) a Vásártéri út - vasútvonal közötti elhelyezkedő 9280/6 és 9280/7 hrsz-ú 

ingatlanokat szabályozása; 
d.) a Toponári útként nyilvántartott települési főút Toponári u. 44. szám előtti szakasz 

szabályozási szélességének vonatkozásában; 
e.) Újmajor 041, 035/4, 035/7, 035/8 hrsz alatti ingatlanok szabályozása; 
f.) Kanizsai utca és M alom tó között elhelyezkedő ingatlanok szabályozása; 
g.) Toponár, Veres Péter utcai telkek építési környezetének szabályozását; 
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h.) A volt Ruhagyár területén az építési övezet határvonal vonatkozásában; 
i.) Kisgát III. városrész kertvárosias lakóövezetének szabályozása; 
j.) az egyéb karbantartási feladatok elvégzése kapcsán: 

- szabályozási terv módosításával párhuzamosan műemléki környezet 
felülvizsgálatát; 

- „M egtartandó zöldfelület telke” szabályozási előírás pontosítását, korrigálását, 
- beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek övezeteire vonatkozóan a szint 

alatti beépítési lehetőség pontosítását. 
 

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

 

2. A Közgyűlés az előterjesztett módosítási szándékok közül Kaposvár Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének módosítását nem támogatja: 

 

a.) a Szondi utcai 5735/12 hrsz alatti ingatlan építési előírásainak felülvizsgálatát; 
b.) a Béke utcai Baptista Imaház és környezete építési övezeti határvonalának 

módosítását; 
c.) a desedai zártkert Lovas utca déli telkeire vonatkozó építési övezet módosítását; 

 
d.) Kaposvár, Szent Imre u. 29/A. szám, 4218 hrsz alatti ingatlan építési előírásának 

módosítását. 
 

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

      Határidő:   2012. november 30. (közlésre) 
 
 

-----18. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítható középiskolai osztályok számáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzetben nehéz 
tervezni, nehéz felkészülni a következő tanévre. Megkérdezte, hogy ebben az ügyben van-e bármi 
új információ. 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy  a 2012/2013-as tanévkezdéshez 
szükséges teendőket úgy kell elkezdeni, hogy önkormányzati fenntartásban vannak a közoktatási 
intézmények.  
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-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő súlyos felelőtlenségnek ítélte a Kormány részéről, hogy a 
közoktatás tekintetében ilyen bizonytalanságban hagyja az érintetteket. Felhívta a figyelmet arra, 
ha ezen a területen  a jövőben tényleg komoly átalakítás lesz, akkor az erre való felkészülés jóval 
több időt igényel. Elmondta, hogy a megyei önkormányzatok teljes vagyonának államosítása és a 
megyei önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak megszűntetése tekintetében milyen 
komoly problémákat jelent a határidő. Véleménye szerint az önkormányzatok jó gazdái a 
közoktatásnak, tehát a Kormány államosítási törekvésével nem ért egyet.  Az a szándék, hogy 
Kaposvár szeretné megőrizni az oktatási intézményeket, ezt – a sok megfogalmazott kritika 
ellenére – támogathatónak ítélte.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítható 
középiskolai osztályok számáról szól, tehát kaposvári (azaz belső) ügyekről. Egyúttal kiemelte, 
hogy az idei előterjesztés különösen elismerésre méltó, teljes képet ad Kaposvár középiskolai 
oktatásáról, jó alapot teremt a további munkához.  
 
dr. S zép Tamás tanácsnok véleménye szerint jelen pillanatban a Közgyűlésnek azzal a 
feladattal kell foglalkoznia, amit az előterjesztés tartalmaz, mert az országos ügyekre (a 
törvényalkotásra) nincs ráhatási lehetősége. 
  

Szavazás eredménye 
 
#: 1891   Száma: 11.11.10/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A  testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
231/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák 9., 11., 13. 
évfolyamain az összesítő táblázatban kimutatott középiskolai osztályok  2012. szeptember 1-i 
indítását engedélyezi. 
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Szakiskolai 
f elzárkóztató osztály 
(1 évf olyamos) 

        4(3)  4(3) 

Szakiskolai 
orientáció v. 
előrehozot 
szakképző osztály(9. 
évf.) 

   3(2) 4(3) 5(4) 1  3  16 
(13) 

Szakiskolai szakmai 
képzés 11. 
évfoly amon  

   1(4) 3(4) 3(4) 1  2(3)  10 
(16) 

Szakközépiskola 
ny elvi előkészítőv el 

   2       2 

Szakközépiskolai 
alapozó képzés (9. 
évfoly am) 

  3 5 2 2 1 1 1  15 

Szakköz épis kola 
nappali rendszer ű 
felnőtt képzés  (11.  évf.) 

   1 1      2 

Szakközépiskolai két 
tanny elv ű képzés 

  1        1 

Szakközépiskolai 
művészeti 
párhuzamos képzés 

       2   2 

Érettségire épülő 
szakképzés  

  5 5 1 2(1) 1 1 1  16 
(15) 

Hat évfolyamos 
gimnázium 

 0(1)         0 
(1) 

Gimnáziumi két 
tanny elv ű képzés 

 1         1 

Gimnáziumi ny elvi 
előkészítő/sport 
tagozatos képzés 

 1         1 

Négy évfolyamos 
gimnázium 4 4(2)        0(2) 8 

Arany János 
Tehetséggondozó 
Program 

1          1 

Esti képzés 
     1 1    2 

Összesen induló 
osztály 

5 6(5) 9 
17 

(19) 
11 

13 
(12) 

5 4 11 0(2) 
81 

(83) 
Összes osztály 
2012/2013 22 33 26 47 28 33 12 15 23 0 239 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Középiskolák igazgatói 
Határidő:  2012. szeptember 1. 
 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium három 9.  évfolyamos előrehozott szakiskolai 
osztályt abban az esetben indíthat, ha a jelentkezők létszáma alapján az kettő 35 fős osztályban 
nem szervezhető meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Horváth M iklós főigazgató 
Határidő:  2012. szeptember 1. 
 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium négy 9. évfolyamos előrehozott szakiskolai 
osztályt abban az esetben indíthat, ha a jelentkezők létszáma alapján az három 35 fős osztályban 
nem szervezhető meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Balázs Tibor igaz gató 
Határidő:  2012. szeptember 1. 
 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola  öt  9. évfolyamos előrehozott szakiskolai 
osztályt abban az esetben indíthat, ha a jelentkezők létszáma alapján az négy 35 fős osztályban 
nem szervezhető meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Csiba Ágota igaz gató 
Határidő:  2012. szeptember 1. 
 
 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskola 
– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint az Együd Árpád Általános Művelődési 
Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programját jóváhagyja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Horváth Gáborné igaz gató 
  Nagyné Soltra M onika megbízott vezető 
Határidő:  2011. november 15. 
 
 
 

-----19. Előterjesztés a víziközmű használati díj részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1892   Száma: 11.11.10/19/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:31  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
232/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű használati díj részletekben 
történő megfizetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy utólag jóváhagyja,  hogy a 
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. a 2011. október 31-én esedékes használati díj 
összegét két egyenlő részletben 2011. október 31-én és 2011. november 30-án fizesse meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik:  M olnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2011. november 30. 
 

-----20. Előterjesztés Kaposvár közvilágítási hálózatán tervezett, az energiafelhasználást 
csökkentő műszaki megoldás megvalósítására benyújtott pályázaton elnyert támogatás 

lemondásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy módszertani hibát vél felfedezni a mintahálózat 
kijelölésében. M egkérdezte, hogy ki volt a kijelölő. 
 
Tóth István alpolgármester elmondta, hogy  nincs mintahálózat. Olyan heterogén a rendszer, 
hogy ebből lehetett volna bárhol kivenni egy részt, akkor se lett volna jellemző a kaposvári 
közvilágításra, ilyen értelemben nem kell felelőst keresni.   
 
Felder Frigyes képviselő arról érdeklődött, ha ennyire heterogén ez a hálózat, és nem lehetett 
ebből mintahálózatot kijelölni, akkor miért indult el az egész projekt. 
 
Tóth István alpolgármester ismertette, hogy a részletekbe menő állapot kiderítéséhez nem 2 
millió Ft-ot kellett volna a megvalósíthatósági tanulmányra költeni, hanem 40-et vagy 50-et. 
M egítélése szerint az fölösleges pénzkidobás lett volna.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő  úgy emlékezett, hogy 3 milliót fizetett ki a város erre a célra, a 
kérdést pedig jogosnak ítélte. Véleményében megfogalmazta, hogy a műszaki adottságokat a 
hozzáértőknek előre látni kellett, ennek ellenére milliós nagyságrendű pénzt fizetett ki a város 
egy megvalósíthatósági pályázatra, ami most kidobott pénz. Javasolta, hogy legyen vizsgálat 
annak kiderítésére, hogy ezért ki a felelős.  
 
Tóth István alpolgármester válaszában elmondta, hogy nem ablakon kidobott pénzről van szó, 
mert a városnak létérdeke, hogy a közvilágítás költségeit is csökkenteni tudja. Ez a 2-3 millió 
közötti elköltött pénz bőven megtérül azzal, hogy kiderült másik utat kell választani a 
közvilágítás költségének további csökkentése érdekében. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden 
vizsgálat pénzbe kerül. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy nem a felelős keresése kapcsán kért szót, hanem azért, 
mert ez egy 180 millió Ft-os beruházási értékű pályázat, amihez 90 milliós támogatási összeget 
nyert el az önkormányzat. Készült egy megvalósíthatósági tanulmány, ez alapján készült el a 
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pályázat, amely így került beadásra. A  pályázat meghíusult,  ezért a támogatási összeget nem 
lehet igénybe venni, a felvett hitelt pedig más célokra kell hasznosítani. Feltette a kérdést: hogy 
lehetséges az, hogy egy ilyen értékű pályázat meghíusul. M egítélése szerint nem volt összhang 
több szereplő között sem. Szerinte ennek az esetnek a tanulságával foglalkoznia kell a 
Közgyűlésnek. 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy Alpolgármester Úr véleménye 
egyértelmű: nem hajlandó elkölteni 90 millió Ft közpénzt függetlenül attól, hogy mire nyerte el. 
A másik véleményt is egyértelműnek nevezte: 40 millió Ft kellett volna azon vizsgálat 
lefolytatására,  hogy milyen technológiával lehet a közvilágítást korszerűsíteni. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1893   Száma: 11.11.10/20/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
233/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat közvilágítási hálózat 
világítási villamosenergia felhasználás optimalizálása projekt meghiúsulásáról szóló előterjesztést 
és a következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a KEOP-2009-5.3.0. pályázati konstrukció keretében a 

világítási villamosenergia felhasználás csökkentését szolgáló eszközök telepítését célzó 
beruházás megvalósításához megítélt 90.037.701,- Ft összegű támogatásról lemond. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2011. november 30. 
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2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési hitelprogram 
keretében 1-2-09-4300-0639-9 számú hitelkeret szerződésben a 2. hitelcélra rendelkezésre álló  
187.297,- eFt hitelkeretből 56.973,- eFt hitelkeretet a Cukorgyár és a Fürdő között kiépítésre 
kerülő biogázvezeték építés önerejének finanszírozására a 8. hitelcélra csoportosít át.  
A fennmaradó 130.324,- eFt hitelkeret felhasználásáról a Klebelsberg Kollégium 
napkollektoros rendszerének kiépítésére benyújtott pályázat eredményének függvényében 
dönt.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés módosítására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2011. november 30. (hitelszerződés módosítás) 

 
-----21. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 1/1. sz. alatt lévő helyiség portálcsere 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1894   Száma: 11.11.10/21/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:39  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
234/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
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Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad a Kapos Globál 2011 
Kft. részére, hogy a Kaposvár, Damjanich u.I /1. sz. alatt lévő  bérlemény portálcseréjét 
elvégeztesse. 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a felmerülő költségek összegéből legfeljebb nettó 
250.200,- Ft a bérleti díjba elszámolásra kerüljön oly módon, hogy az a havi bérleti díj 50 %-áig 
terjedhet. 
M egállapodás alapján 2011. évben elszámolásra kerül 31.500,- Ft, a visszamaradó 218.700,- Ft 
összeg a következő évben a havi bérleti díj 50 %-áig kerül a bérleti díjba beszámításra. 
A bérlő a portálcserét a városi főépítész előzetes jóváhagyásával és a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Pályázati Igazgatóságának műszaki ellenőrzése mellett köteles végezni. 
Amennyiben a bérlő  bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek elszámolása előtt megszűnik, a 
még el nem számolt költségek megtérítésére a bérlő nem tarthat igényt. 
 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:    2011. november 30. (megállapodás aláírása) 

 
 

-----22. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. 1/7. sz. alatti üres lakás értékesítésére 
beérkezett vételár ajánlatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1895   Száma: 11.11.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:39  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
235/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 

Kaposvár  M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 8. I/7. 
sz. (hrsz: 295/A/7) alatti üres lakás pályázati kiírását eredményessé nyilvánítja, a  9.500.000,- 
Ft-os vételár ajánlatot elfogadja.  A lakást Sebestyén Ferenc Géza Somogyvár, Petőfi u. 68. sz. 
alatti lakos, ajánlattevő részére értékesíti.  
 
Felelős:   Szita Károly  polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné   igaz gató 

     Határidő:    2011.  december 10.  (az adásvételi szerződés aláírása)      
 
 

-----23. Tájékoztató a S omogy Megyei Kormányhivatal Kaposvár, Fő u. 57. sz. alatti 
helyiségek térítésmentes használatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1896   Száma: 11.11.10/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:40  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
236/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester tájékoztatását, miszerint  felkérte a 
Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a Somogy M egyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részére 2011. szeptember 30. és 2011. október 15. között bérleti 
díj fizetése nélkül, a közüzemi költségek megfizetése mellett biztosítsa a Kaposvár, Fő u. 57. sz. 
alatti irodaépület összesen 410 m2 területű helyiségeinek használatát, tudomásul vette. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 

-----24. Előterjesztés az Invitel Távközlési Zrt.-vel kötött szolgalmi jog alapításáról szóló 
szerződés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1897   Száma: 11.11.10/24/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:40  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
237/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, 
INVITEL Távközlési Zrt.-vel kötött, a Kaposvár, Damjanich és Szent Imre utcákat érintő 
hírközlő kábel vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----25. Előterjesztés a Nyugati temető területén kápolnák építéséhez tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1898   Száma: 11.11.10/25/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:40  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
238/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 5982 hrsz-ú Nyugati 
temető területén létesülő Szent Erzsébet  és Szent László kápolnák építéséhez tulajdonosi 
hozzájárulást ad, a Szent Erzsébet kápolna oldalfalában elhelyezett urnafülkék közül 10 db-ot az 
Önkormányzat díszsírhelyként hasznosít.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kápolnák tulajdonbavételével kapcsolatos, az 
előterjesztéshez csatolt megállapodás-tervezetet jóváhagyja, annak aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza. 
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 Felelős:    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:   2011. november 15.  
 
 

-----26. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  ----- 

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

 
Kéki Zoltán címzetes főjegyző kérte a Közgyűlést, hogy az adótörvények elfogadása miatt a 
munkatervben szereplő időpont helyett  december 15-ére tegye át a Közgyűlés időpontját, ezért 
erról is szavazzanak.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1899   Száma: 11.11.10/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: a  testület a Közgyűlés időpontjának változásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1900   Száma: 11.11.10/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:41  
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 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
239/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 333/2006. (XI. 16.) önkormányzati határozat 2. 

pontját a következőképpen módosítja. 
 
„2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állomás u. 0556/4 hrsz-ú ingatlant a 
hatályos szabályozási tervnek megfelelően a belterületbe csatolja.1” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítés 
Határidő:  2011. december 31. (közlésre a kérelmezők részére)” 

 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 270/2009. (XII.10.) 
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a MAD-DAY Kft. (Kaposvár, 
Teleki u. 15.)  által megvásárolt Kaposvár, Kanizsai u.19-21. sz. (hrsz: 9097-9098) alatti 
ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettséget és a beépítési késedelem esetére vonatkozó 
kötbérfizetési kötelmet törli. E kötelezettségek törlésére vonatkozó szerződésmódosítás aláírására 
a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza. 
 

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

 
 

                                                 
1 A határozat szövegét  módosította a 414/2006. (XII: 14.) önkormányzati határozat  3.) pontja 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KBE Energiatermelő  
Kft-vel a 278/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat alapján létrejött telekalakítással 
vegyes adásvételi szerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„7.1.   Eladó és Vevő megállapodnak abban, hogy a vevő a jelen adásvételi szerződés aláírásától 
számított 5 évre az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerülő visszavásárlási jogot biztosít 
az eladó részére, mellyel az eladó akkor élhet, ha 2013. szeptember 1. napjáig az üzemképes 
beruházást nem valósítja meg.” 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződésmódosítás aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza.” 
 

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

 
 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 269/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozattal 

elfogadott 2011. évi munkaterve 2011. december 8-ai ülésének napirendjéről a Kaposvár 
M egyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2012. évi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló 
előterjesztést törli.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:   folyamatos 
 
 

5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 144/2011. (VI.23.) önkormányzati határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Gilice utcai 9008/1 
hrsz-ú 5480 m2 nagyságú sporttelepet, felépítmény nélkül valamint a 9008/6 hrsz-ú közterületből 
1020 m2 nagyságú területet pályázat útján bérbe ad sporttevékenység céljára. A bérleti időtartam 
3 év azzal a feltétellel, hogy amennyiben bérbeadó a területre más célú hasznosítás miatt 
igényt tart, 90 napos határidővel a szerződést felmondhatja.   
Az éves bérleti díj 91.000.-Ft/év+ÁFA. (6500 m2x14.-Ft/m2)  
A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy amennyiben a pályázatot nem a jelenlegi bérlő  nyeri 
meg, úgy az új bérlő megtéríti a volt bérlőnek az eddig kiépített teniszpályák kapcsán végzett (4 
db pálya, 1 strandröplabda pálya) értéknövelő beruházás értékét. 
A bérelt ingatlanokon bárminemű beruházás az önkormányzat előzetes hozzájárulása alapján 
végezhető. 
Az új bérleti időtartam alatt létesített értéknövelő beruházást a bérlő csak a saját kockázatára 
végezhet.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
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Határidő:  2011. december 31.” 
 
 
6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2011. (VI. 23.) önkormányzati határozat 4.) 

pontjának határidejét 2011. november 30-ra módosítja. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2011. november 30. 
 
 

7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 146/2011. (IX. 29.) önkormányzati határozat 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1.   Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és  Vendéglátóipari Szakképző Iskola a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti 
86/1 hrsz-ú Fogadó a Bárányhoz tanétterem és tanszállót 2012. január 1. napjától 5, a 
vagyonrendelet 38. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén legfeljebb 10 éves 
határozott időtartamra bérüzemeltetésbe adja a 146/2011. (VI.23.) önkormányzati 
határozattal elfogadott bérüzemeltetési szerződésben és a gyakorlati képzés szervezésére 
és lebonyolítására vonatkozó együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.  A 
testület bérbeszámítás kizárásával lehetővé teszi a konyha, belső terek és a terasz 
átalakítását, fejlesztését és a tetőtéri szint beépítésének megvalósítását. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:  2011. november 15. (új pályázat kiírására) 

 
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 146/2011. (IX. 29.) önkormányzati határozat 

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

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

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bárány Fogadó Kft. által benyújtott 
pályázatot érvénytelennek, az ajánlatkérési felhívást eredménytelennek minősíti. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:  2011. november 15. (határozat közlésére) 
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10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy munkatervében a 2011.  
decemberi Közgyűlés időpontját 2011. december 15-re módosítja. 

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

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Laktanya u. 
5. sz., 454 hrsz-ú Piac vásárcsarnokában lévő üzlethelyiségek és pavilon felépítmények – 
a bontást végző közvetlen megbízásával történt - elbontását tudomásul veszi és 
felhatalmazza a Polgármestert a felépítmények anyagértékével azonos mértékű 
munkadíjat tartalmazó bontási szerződés aláírására.  

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 
     Bajzik Imre igazgató 

Határidő:    azonnal 
 
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy a csarnokban kialakult 
szabad területet piaci elárusító helyként hasznosítja. A Közgyűlés a vásárcsarnok épületén 
belüli árusítási feltételek megteremtéséhez szükséges munkák (aljazat burkolatjavítás) 
elvégzésének fedezetét a 2011. évi költségvetés Felhalmozási kiadások Vásárcsarnok-piac 
építés II. ütem  előirányzata terhére biztosítja. A Közgyűlés a kivitelezési munkák 
elvégzésére vonatkozó pályázat kiírására a Polgármestert felhatalmazza.   
 

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

Határidő:   2011. december 31. 
 
 
 

-----27. Tájékoztatás a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2011. III. negyedév) 

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

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
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#: 1901   Száma: 11.11.10/27/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:42  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
240/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2011. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----28. Előterjesztés a Brothers Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodás kötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Felder Frigyes képviselő örömét fejezte ki, hogy a Bolyki fivérek fogják ezt a projektet 
megvalósítani. Kérdése az volt, hogy milyen rendezvényekkel, milyen koncepcióval készülnek.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy grandiózus tervekről is szó esett, de 
pontosabb felvilágosítással nem tud szolgálni. Kihangsúlyozta, hogy ezen előterjesztés 
megszavazásával a Közgyűlés segítséget tud adni ahhoz, hogy az elképzelések 
megvalósulhassanak. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1902   Száma: 11.11.10/28/0/A/KT 
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Ideje: 2011 november 10 09:44  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
241/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Brothers Kft.-vel megköti az 
előterjesztéshez melléklet közművelődési szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.    

  Felelős:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató   
  Határidő:  2011. november 30. 
 
 
-----29. Előterjesztés a régi Piac- Vásárcsarnok területén lévő 38. és a 75. számú pavilonok 

adásvételi szerződésének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1903   Száma: 11.11.10/29/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
242/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a régi Piac–Vásárcsarnok 
területén lévő, 38., sz. pavilont megvásárolja a tulajdonos Daxner Gábortól 1.000.000.- Ft 
vételárért, valamint a 75., sz. üzletet megvásárolja a tulajdonos Kiss Lászlótól 1.296.000.-Ft 
vételárért.  
Az előterjesztéshez csatolt, a megvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződéseket a Közgyűlés 
jóváhagyja és azok aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:   2011. november 15. 
 
 
 

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

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

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szita Károly polgármester két dologra hívta fel a figyelmet. Egyrészt az önkormányzat 
kintlevősége 161 millió Ft, másrészt az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
kintlevősége összesen 595 millió Ft.  

Szavazás eredménye 
 
#: 1904   Száma: 11.11.10/30/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
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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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
243/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2011. évi 
költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----31. Előterjesztés a DDOP-5.1.1-11-2011-0002 azonosító számú, Kaposvár 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése című pályázatához szükséges önerő biztosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester   ----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1905   Száma: 11.11.10/31/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:46  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 



 51 

Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
244/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a DDOP-5.1.1-11-2011-0002 azonosító 
számú, Kaposvár kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése című pályázatához szükséges önerő 
biztosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 161/2011. (VI.23.)  határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Kaposvár M egyei jogú Város pályázatot nyújt be Kaposvár kerékpárforgalmi hálózatának 

fejlesztésére a DDOP-5.1.1-11-es pályázati konstrukció keretében az alábbi paraméterekkel: 
 

- Pályázat címe: Kaposvár kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számait az 1. számú melléklet 

tartalmazza 
- Pályázati konstrukció száma: DDOP-5.1.1-11 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 59 999 611,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

58 681 959,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 7 185 886,- Ft. Forrása: az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében megkötött 1 milliárd forint összegű 
hitelkeret-szerződésben rendelkezésre álló hitel. 

- A ROP forrásból igényelt támogatás összege a támogató döntés alapján 52 813 725.- 
Ft. 

 
 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
    M olnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra,  hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 

esetén Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a saját erőt – 7 185 886,- Ft összeget - 
költségvetésének út-, híd-, járdafelújítások előirányzat tartalékkeretéből költségvetésében 
elkülöníti. 

 
 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:   2011. december 8. a költségvetésben történő elkülönítés 
 

-----32. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  ----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1906   Száma: 11.11.10/32/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
245/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretből 

- Somogy M egye Sportmúzeumáért Alapítvány részére                  100.000 Ft 
- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány részére  50.000 Ft 

 
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: M olnár György igazgató  
 Határidő:             2012. január 31. 
 
 

 
-----33. Tájékoztató a Kaposvár és a Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Egyesület tevékenységéről 
Előterjesztő: Csatári Józsefné egyesületi elnök  ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok nagyon korrektnek ítélte a beszámolót.  Egyetlen pontra hívta fel a 
figyelmet: egy ismertségi kutatásra, mely összeveti Kaposvárt és környékét (mint turisztikai 
desztinációt) M agyarország hasonló jellegű vagy akár frekventáltabb területeivel. Ezt a 
tanulmányt ajánlotta mindenki figyelmébe, mert segíthet egy reálisabb városkép kialakításában. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő felvetette, hogy ez az egyesület egy jobb, találóbb nevet érdemelne.  
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1907   Száma: 11.11.10/33/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:52  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
246/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Kaposvár és a Zselic vidéke 
Turisztikai Desztináció M enedzsment Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
 

-----34. Előterjesztés a DDOP-5.1.5./B-11-2011-0004 azonosító számú, Kaposvár 
csapadékvíz elvezetési fejlesztései című pályázatához szükséges önerő biztosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy a pályázatról korábban már döntött a képviselő-
testület, a bizottságok pedig támogatták.  
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1908   Száma: 11.11.10/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:52  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
247/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0004 
azonosító számú, Kaposvár csapadékvíz-elvezetési fejlesztései című pályázatához 
szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt 
be Kaposvár csapadékvíz-elvezetési fejlesztéseire a DDOP-5.1.5/B-11-es pályázati 
konstrukció keretében az alábbi paraméterekkel: 

 
- Pályázat címe: Kaposvár csapadékvíz-elvezetési fejlesztései. 
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számait az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 
- Pályázati konstrukció száma: DDOP-5.1.5/B-11. 
- A tervezetett fejesztés teljes beruházási költsége: 250 207 772,- Ft. 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 250 207 

772,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 12 510 389,- Ft. Forrása: az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott önkormányzati 
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infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében megkötött 1 milliárd forint összegű 
hitelkeret-szerződésben rendelkezésre álló hitel. 

- A ROP forrásból igényelt támogatás összege: 237 697 383.- Ft. 
 
 
 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
    M olnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból 

nyújtott támogatás elnyerése esetén Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a saját erőt 
– 12 510 389,- Ft összeget - költségvetésében elkülöníti. 

 
 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
 

-----35. Előterjesztés a Cabero Kft.-vel kötött megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  ----- 

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

 
Sztia Károly polgármester az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a bizottságok támogatták. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 
#: 1909   Száma: 11.11.10/35/0/A/KT 
Ideje: 2011 november 10 09:52  
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 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 



 56 

Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
248/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Keleti Ipari Park 
bővítmény nyugati részén kialakított 6 ha-os területrész bérletére vonatkozó 2009. november 6-
án, a Cabero Kft-vel kötött megállapodást módosítja a jelen előterjesztéshez csatolt szerződés 
szerint. A Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:   2011. november 30. 
 
 
 
 
 
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 


