
 1 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
 
2011. december 15. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket, a 
Polgármesteri Hivatal megjelent dolgozóit, a sajtó munkatársait és valamennyi érdeklődőt. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület mind a 18 tagja jelen van, így a Közgyűlés 
határozatképes. Kérte, hogy a testület vegye fel napirendjére az alábbiakat: 
 

- szóbeli előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok és ingóságok térítésmentes tulajdonába vételéről szóló 
szándéknyilatkozatról, 

- a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött bérleti szerződés és jelzálogjog-
nyilatkozat jóváhagyásáról szóló, 

- a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli támogatási kérelmérő l 
szóló, 

- Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló és 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, 

és a következő kiegészítő előterjesztéseket:  
 

- a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, valamint 

- az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló előterjesztésekhez, 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1923   Száma: 11.12.15/0/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontokról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
260/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére 

- a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, valamint 
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- az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló előterjesztésekhez kapcsolódó 
kiegészítő előterjesztést; 

- a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok és ingóságok 
térítésmentes tulajdonába vételéről szóló szándéknyilatkozatról szóbeli előterjesztést; 

- a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött bérleti szerződés és jelzálogjog-
nyilatkozat jóváhagyásáról szóló; 

- a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli támogatási kérelmérő l 
szóló; 

- Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló és 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 

költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés: „BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés távhőszolgáltatásról és  a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletek módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
7. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször 
módosított 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás  
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának állami 
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támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

10. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelmérő l szóló 53/1993. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

12. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.  (X. 
6.) önkormányzati rendelete  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

13. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és  
bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási szerződések 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

14. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 
jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
15. Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő  

átalakulásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2012. évi működési előle g 
kérelméről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

18. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai 
osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a III. Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti "Fogadó a Bárányhoz" Tanétterem és  
Tanszálloda bérüzemeltetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
21. Előterjesztés az időskorúak átmeneti ellátásáról  
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Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
22.  Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulási megállapodásban az integrációból következő változások átvezetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
23.  Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 

Okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2011. évi felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

25. Előterjesztés háziorvosi praxis cseréhez önkormányzati igazolás kiadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés utca elnevezéséről  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

27. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény magasabb 
vezetői megbízásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb 
vezetői megbízásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

31. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti üresen álló helyiségek hasznosítási 
javaslatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatti épület fogadószintjén lévő helyiség 
külső szigetelési költségének bérleti díjba történő beszámításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
33.  Előterjesztés a Béke u. 47. szám alatti ingatlan használatáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék Egyesület 
megállapodásáról  
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Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Tájékoztató a megújult Művelődési Központ névválasztásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

37. Előterjesztés a Közgyűlés 2012. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal teljesítmény-követelményeinek alapját képező 
célokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés a címzetes főjegyző 2011. évi teljesítmény-értékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

40. Tájékoztatás az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

41. Tájékoztatás a 2011. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

42. Tájékoztatás a Kaposvár Közszolgáltató Holding Zrt. Létrehozása kapcsán az abba 
tagként bekerülő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átszervezéséről, a 
Holding megszervezésének állásáról, különös tekintettel a KVG Zrt. szervezeti 
átalakulásáról, a KVG Zrt. romániai érdekeltségeinek tevékenységéről, valamint annak a 
Püspök Rudolf tulajdonában lévő szintén romániai vállalkozással való kapcsolatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

43. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatok II. fordulóra történő 
benyújtásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

44. Előterjesztés a lejárt határidejű köz gyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 

Zárt ülési napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a 2011. évi „Év Sportolója”, „Év Utánpótláskorú Sportolója”, valamint „Év 
Diáksportolója” elismerésének odaítéléséről  
Előterjesztő: Dér Tamás tanácsnok 
 

2. Előterjesztés kitüntetési javaslatokról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás, megállapítása tárgyában benyújtott 
fellebbezésekről (4 db)  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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4. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása miatt benyújtott 
fellebbezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 

-----1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ---- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: „Az első előterjesztés anyaga a szokásos beszámoló év végén a 
költségvetés I-III. negyedévének alakulásáról. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is megtárgyalta az  előterjesztéseket, és tett pár 
módosító indítványt. Ezeket az indítványokat mi támogatjuk, így nincs is több szóbeli 
kiegészítésem.” 

-----Kérdések----- 
 

Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy: a  helyi adót az eddigi gyakorlat helyett nem 
lenne-e célszerűbb negyedévenként befizettetni – ha a jogszabályok is lehetővé teszik. A 
középiskolákat és a sportlétesítményeket érintő gazdasági integráció eredményei jelentkeztek-
e már ebben az évben?  Az adóhátralékok beszedése 0 %-os teljesítést mutat. Ez mit jelent? A 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak adott kölcsön visszafizetési határideje 
december 15-én lejárt. Megtörtént-e a befizetés? Megkérdezte továbbá azt is, hogy a 
kivitelezések hogyan állnak.  
  
Szita Károly polgármester: „Az adóbefizetések határidejének módosítására nincs lehetőség, 
mert  törvény határozza meg, hogy milyen ütemben kérhetőek a helyi adóbefizetések, így ez 
mindig igazodik a Parlament által elfogadott törvényhez, csakúgy, mint az is, hogy december 
15-ig kell minden esetben a települések képviselő-testületeinek dönteni arról, hogy a 
következő évben milyen adórendeleteket kíván megvalósítani.  A sportintegrációt említette 
még. Volt más olyan év közben meghozott döntés, amelyet azért kellett megtenni, hogy egy 
hatékonyabb működést tudjunk produkálni. Csakúgy mint azok, ez is már hozta az ez évi 
hatását is, de értelemszerűen (mivel év közben meghozott döntésről van szó), a legjelentősebb 
hatása a 2012-es évben lesz, hiszen egy egész évi hatás fog majd megjelenni. Nem, az  
adóhátralékokat folyamatosan szedik. Ha megnézi a mai ülésen talán az utolsók egyikeként  
tárgyalt előterjesztést, (amelyben mindig beszámolunk az adott két hónap vagy az elmúlt  
képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak hátralékairól), ott láthatja az adókimutatásokat is 
pontosan, hogy hogyan állunk. December 20-a nagy mértékben meg fogja határozni ennek az  
időpontját, mert december 20-a az adófeltöltéseknek az ideje a törvény értelmében is, és 
december 20-át követően pár nappal fogjuk csak megtudni azt, hogy mennyi hátralékunk van 
ebben az évben az adók esetében. Van szintén egy önálló előterjesztés, vagy talán valamelyik 
lehet hogy pont ebben a rendelettervezetben van benn, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Társulás kéri, hogy kölcsönének visszafizetését ütemezzük át. Mi pedig 
adunk is lehetőséget arra, hogy a kölcsönt visszafizesse, ez valamelyik előterjesztésnek a 



 8 

része is. Egyébként a lehetőséget is itt ragadom meg, hogy tegnap írtuk alá azt a 
megállapodást a Belügyminisztériummal, hogy 655 millió Ft-ot nyert Kaposvár, illetve társai 
(118 település) az önerő támogatásra, akik a  hulladékgazdálkodási programot végrehajtják. 
1,2 milliárd Ft ennek az önrésze az 5,2 milliárd Ft értékű programból. 655 millió Ft 
támogatást nyertünk. Az út-, híd-, járdafelújítások gyakorlatilag befejeződtek. Ősszel kezdtük 
el ezeket a munkákat. Kifizetésük egy része is áthúzódik a következő évre, de gondolom a 
kérdés arra irányult, hogy fizikálisan azok befejeződtek-e. Heintz Tamás képviselő úr 
gondolom már láthatta is, és örülhet is, hogy a kaposfüredi járda folytatásaként egészen az 
iskoláig el is készültünk. Kérdéseire ezeket a válaszokat tudtam adni.” 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1924   Száma: 11.12.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről a módosító javaslatokkal együtt az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 59/2011. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító, 
2/2011.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1925   Száma: 11.12.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint 
szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
261/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
1.) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló ok 

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2012. április 30. 
 

3.) A céltartalék terhére a 2011. évi várható teljesítés alapján jóváhagyott intézményi 
támogatások a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges felhasználás alapján 
tételesen kerüljenek elszámolásra. 

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

4.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 50.000 e Ft kölcsön 
visszafizetési határidejét 2012. december 31-re módosítja.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2012. december 31. 
 

5.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére jóváhagyott 15.000 e Ft kölcsön 
visszafizetési határidejét 2012. december 31-re módosítja.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2012. december 31. 
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6.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 2011. évben a SzocioNet  
Módszertani Központ részére a szociális módszertani feladatok központi támogatással 
nem fedezet kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezetet túlfinanszírozásként biztosítsa. A 
túlfinanszírozás visszavonására a zárszámadási rendelet keretében kerül sor.  
 

 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
    Egyesített Szociális Intézmény Vezetője 
 Határidő:   2011. december 31. 
    2012. április 30. (visszavonásra) 
 
7.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Fő u. 22. szám alatti földszinti 3. sz. lakásban lakó 

bérlő által a 4. sz. szükséglakás bérlakáshoz csatolása során elvégzett felújítási munka 100 
e Ft összegben a bérlő által fizetendő lakbérbe beszámításra kerüljön a komfortfokozat 
növekedésből eredő lakbérnövekmény összegével. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
     Zsetkei Valéria házkezelési ügyvezető igazgató 
  Határidő:   2011. december 31. (szerződés kötése) 
 
8. A Közgyűlés a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés 

kiegészítésében szereplő módosításokkal fogadja el. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2011. december 15. 
 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 

nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 1.678 e Ft összeget a 
bérlakás számlák a céltartalékban elkülönített kötött célú maradványa terhére 
átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2011. január 01-jei egyenlege arányában történjen meg. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  2011. december 31. 
 
10. A Közgyűlés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott kölcsön 

visszafizetési határideje 2012. február 28-ra módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. február 28. 
 

11. A Közgyűlés a Vízilabda Klub részére 10 millió Ft támogatást biztosít, ugyanakkor a 
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 10.525 eFt-os támogatását 525 eFt-ra 
módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. február 28. 

 
12. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati saját bevételek 

alakulása függvényében döntsön a Polgármesteri Hivatal dolgozói félhavi jutalmának 
kifizetéséről. A Közgyűlés a jutalom kifizetésének fedezetére 33.036 eFt pénzügyi 
fedezetet biztosít. 

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

 
 

----- 2. Előterjesztés: „BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester:  „Az előterjesztés költségvetésünket megalapozó irányelvek 
kitűzéséről, vagyis a költségvetési koncepcióról szól. Minden évben ilyenkor nem csupán a 
törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, hanem azzal, hogy behozzuk az alapelveket, az  
irányokat, ami mentén szeretnénk 2012-ben a város költségvetését összeállítani, hanem 
szükséges is ahhoz, hogy amennyiben ezeket az alapelveket Önök jóváhagyják, akkor ez 
alapján lehet elkészíteni a 2012-es költségvetést. Egy olyan időszakban terjesztem be a 
költségvetési koncepciót Önök elé, amikor az országnak még nincs költségvetése, másrészt 
pedig a híreket figyelve még az is kérdéses, hogy az Európai Unió a következő év tavaszán 
ebben a formájában fennmarad-e. Ezek a külső körülmények, amelyeknek a 
figyelembevételével is került ide ez az előterjesztés Önök elé. A 2008-ban kirobbant  
gazdasági világválságot (amely hazánkat is nagy mértékben érintette), megnyertük. Most úgy 
tűnik, hogy még nagyobb jön. Még nagyobb gazdasági válsággal állunk majd szembe, és ezt 
sem csupán túlélni,  hanem megnyerni akarjuk. Ezeket az alapelveket is tükrözi ez a 
költségvetésünk is. Épp ezért – mivel ilyen külső körülmények között kell dolgoznunk – a 
legfontosabb feladatunknak azt tartom 2012-ben, hogy biztonságot adjunk az élet minden 
területén a kaposváriaknak. Biztonságot adjunk a gyerekeknek azért, hogy az oktatás 
színvonala változatlanul megmaradjon, hogy ki tudjuk fizetni a menzát (hogy étkezni 
tudjanak, nem úgy, mint több magyarországi városban). Azért, hogy ne kelljen rendkívüli 
szünetet elrendelni, mert nem tudnak fűteni, ahogy arra sok példát hallhattak az országban. 
Biztonságot adhassunk közalakalmazottainknak, pedagógusainknak, a szociális ágazatban 
dolgozóknak, a kultúrában dolgozóknak, hogy megkapják teljes mértékben a fizetésüket. 
Szintén hallhattak sok példát az országban arról, hogy nem kaptak (vagy késve kaptak) 
fizetést. De itt vannak a családosok, az egyedülállók, az idősek is. Nekik is biztonságot kell 
adnunk, mégpedig abban, hogy tudják fenntartani önmagukat, ki tudják fizetni a 
legfontosabbat, a rezsijüket. Ezért 2012-ben az egyik legfontosabb feladatunknak tartom, és  
ezért is viseli a költségvetési koncepció a biztonság kifejezést, mint egyik címet, a szociális  
biztonságnak a megteremtését. 2012-ben ennek rendelek és ennek javaslok alárendelni 
mindent a 2012-es költségvetésünkben. Nézzük meg kicsit az előzményeket is. 2008-ban 
érzékeltük, hogy Magyarországot felkészületlenül érte a pénzügyi krízis. Abban az 
időszakban a rossz irányba haladó gazdaságpolitika olyan sokkszerű áramütést kapott, 
amelybe szinte lebénult, így ugrásszerűen nőtt a munkanélküliség, a szegénység. Az akkori 



 12 

kormány rossz válaszokat adott a kihívásokra, dübörögtek a költségvetési fűnyírók. A 
Kormány sóváran tekintett az önkormányzatokat megillető pénzforrásokra, amelyeket évente 
meg is csapolt 2,1 milliárd Ft volt abban az időszakban a jogosan megillető önkormányzati 
támogatásokból a veszteségünk. Ebben a helyzetben Kaposvár más utat választott. Ma már 
látható, hogy a fejlődést elősegítő források tekintetében az utolsó pillanatot ragadtuk meg. Az 
utolsó szabad pénzpiaci forintokat szereztük meg városunk számára, mert ha akkor azt nem 
tesszük, ha akkor nem élünk ezen beruházások esetében a hitel által nyújtott lehetőséggel, 
akkor 10-15 év múlva se tudtuk volna megvalósítani azokat a célokat, amelyeket akkor 
(illetve most) megvalósítunk. Gondoljanak csak bele: egyrészt azért, mert nincs hitel. Eltűntek 
a pénzpiaci források, másrészt pedig azért, mert rendkívül drágán kapnánk, ha egyáltalán van 
is. Ha akkor nem lépünk, akkor most nem szoríthatnánk azért, hogy  induljon el a Cabero 
beruházása, és az ipari parkban 300 új munkahely jöjjön létre. Azért, mert a 300 új munkahely 
alapját megteremtő ipari parki beruházásunkat is ezekből a pénzügyi forrásokból tudtuk 
megépíteni, infrastruktúrával ellátni. Az is könnyen belátható, hogy még 2020-ban is autók 
járnának az Ady Endre utcában, és  nem lehetne hol megállni, mert nem lennének parkolóink, 
amiket sikerült ebben az időszakban megépíteni. A fürdőbe nem gyógyulni járnánk, hanem 
megbetegedni. A Noszlopy utca, az Együd Árpád Művelődési Központ sem lenne a 
büszkeségünk. A Nagypiac 2020-ban is olyan körülményeket biztosított volna a 
vásárolóknak, mint másfél esztendővel ezelőtt. Egyetlen panelházat sem tudtunk volna 
felújítani,  ugyanis ez is azokból a szabad pénzpiaci forrásokból valósult meg, amiket akkor 
felvettünk. Ebben az időszakban is érzékelhető volt, hogy ennek a válságnak – habár az ember 
hitte és gondolta, hogy vége lesz –nincs vége. Abban az időszakban  amikor a 2009-et a 2010. 
év elejét éltük, mindezt sokkszerűen élte meg Magyarország  és ezen belül Kaposvár lakói is.  
A helyzetet súlyosbítja az, hogy a szakértők által vélelmezett 1-1.5 évnél hosszabb 
recesszióval kell számolnunk, hisz mi is immáron 3 éve folytatunk emberfeletti küzdelmet 
annak érdekében, hogy a bajban mindazokon segítsünk, akik ezt tőlünk igénylik. Az már most 
is látszik, hogy a csökkenő állami támogatások mellett jövőre a várost úgy kell működtetni,  
hogy ugyanolyan stabil városként élhessük meg a 2012. esztendőt is, mint ahogy ezt eddig 
megtettük. Az is látszik, hogy a következő évre kapott csökkenő állami támogatásokból az 
elmúlt időszak Kormányai által elvett nagy mértékű forráselvonást sajnos a jelenlegi 
Kormány nem tudta visszapótolni. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy 2012 sok tekintetben 
átmeneti év lesz.  Rengeteg olyan törvény van a Parlament előtt - így az államháztartási 
törvény, a köznevelési törvény, a hulladékgazdálkodási törvény, a vízszolgáltatásról szóló 
törvény, az önkormányzati törvény -, amely nagy mértékben meg fogja határozni a 
működésünket és az életünket is. Azért mondom, hogy átmeneti év lesz, mert ezeknek a 
törvényeknek egy része már 2012-ben kifejti a város életére is  a hatását. A nagyobbik rész 
2013-ban január elsejével fogja mindezt megtenni. Ezek alapjában megváltoztatják majd az  
önkormányzat hatásköreit, mozgásterét és gazdálkodásának a kereteit is. Ez a helyzet 
nyilvánvalóan Kaposvárt is érinti. Tőlünk a helyzethez igazodó működést vár el mindenki. A 
város gazdasági - és közhivatali rendszere épp ezért megérett a megújulásra, mert ezekhez a 
körülményekhez alkalmazkodnunk kell. A megváltozott törvények által számunkra nyújtott 
kereteken belül. Az energiai -, pénzügyi - és gazdasági válság közepette minden egyes napon 
erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ne vesztesei, hanem nyertesei legyünk a válságot követő  
időszaknak. Ez a másik legfontosabb célkitűzés, amely megjelenik reményeim szerint 2012-
ben, mert most dől el, hogy ki lesz az új század majdani nyertese, és ki veszít. Mi kaposváriak 
nyerni akarunk, és hitem szerint az Önök támogatásával nyerni is fogunk. ’Biztonság és  
minőség’  - ezért viseli ezt a két szót a költségvetési koncepció, mert a XXI. század első 
évtizedének legnagyobb hiánycikke nem a pénz, hanem a biztonság. A ma élők legnagyobb 
részének réme a biztonság hiánya, vagyis a bizonytalanság. Erre kell nekünk 2012-ben 
megnyugtató választ adni. Amikor a város jövő évi működését tervezzük, ez kell legyen a 
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legfontosabb célunk. Ha visszaemlékeznek rá, akkor Kaposvár polgárai a ’Kaposvár a 
legfontosabb’ címet viselő várospolitikai programban hitet tettek azon alapértékek mellett, 
amikben mindenki egyetértett ebben a városban. Ebből az egyik legfontosabb alapérték a 
biztonság volt. Ha 2002-ben igaz volt ez, most annál inkább igaz. Ezért fogalmaztam meg 
mindazt, amit megfogalmaztam a 2012-re szóló legfontosabb feladatainkat is figyelembe 
véve. Amikor említettem, hogy biztonságot kell teremtenünk az élet minden területén, 
említettem az iskolát, a gyerekeket, a családosokat, az egyedül élőket és az időseket. Utóbbiak 
esetében épp ezért kell biztonságot teremtenünk a közszolgáltatásokban is, és ezért 
fogalmaztuk meg azokat az alapelveket, amelyeket olvashattak Önök a költségvetési 
koncepcióban is. 2012-ben a Cabero mellett (amely reményeim szerint elkezdi a beruházását  
az általunk megkezdett ipari park területén) a lehető legmaximálisabb mértékben javaslom és  
szándékozom kihasználni a területet, és kérem az Önök támogatását ebben. Ott van  a Start 
Közmunkaprogram is, hisz van még a városban olyan terület, ahol elkél a munkás kéz, van 
még mit csinálni. Beindítanánk a kaposvári zöldfoglalkoztatás rendszerét is, és bővíteni 
szeretnénk tovább a kaposvári Nagypiacot annak érdekében, hogy a Kaposvári 
Élelmiszeripari Program egyik jelentős bázisa legyen a Kaposvári Egyetemmel együtt. Talán 
találkoztak a hírekben azzal, hogy megalakítottunk egy konzorciumot a város támogatásával. 
Ez a Kaposvári Élelmiszeripari Program, amelynek két élharcosa a Kaposvári Egyetem és a 
Kométa. Annak érdekében, hogy az egyetem kutatási programját felhasználva minőségi, 
garantáltan egészséges, kaposvári védjeggyel ellátott termékek kerülhessenek ki a piacra (a 
nemzetközi piacra is). Lehetőség arra, hogy  még többen találják meg számításaikat, és még 
többen tudjanak dolgozni. A turizmus is gazdaságpolitikánk egyik meghatározó eszköze, ezért 
is találnak pár konkrétumot  a költségvetési koncepcióban már megelő legezve a 2012-es  
költségvetési tervünket erről, hisz befejezzük a Deseda-tó körüli turisztikai fejlesztést. Két új 
híd, 11 km hosszú túraútvonal épül, és ha Önök ma jóváhagyják, akkor a Rippl Rónai Villa is  
a miénk lesz. Az a villa, amely meg fog újulni a következő évben. A 
vagyongazdálkodásunkban továbbra is az lesz jellemző, hogy gyarapítjuk és nem feléljük a 
közvagyont. Ez mindig egy nagyon jelentős alapelve volt a város képviselő-testületének, és ez 
marad a következő esztendőben is. Ezért továbbra sem hiszünk egyetlenegy közszolgáltatás 
privatizációjában sem, mert így tudjuk a magunk uraként garantálni az alacsonyabb árakat.  
Ezért kezdtük meg a 2011-es esztendőben a holding létrehozását, hogy egy hatékonyabb 
szervezeti struktúrában tudjunk működni, és már most jelzem Önöknek, hogy a közpénzből a 
holding tagvállalatai az idei évben több mint 600 millió Ft-os támogatást kaptak. Ezzel a 
szervezeti struktúrával már 2011-ben mintegy 200 millió Ft-tal kevesebb támogatást fogunk 
számukra biztosítani. 2012-ben azon belül, hogy szociális biztonságot teremtsünk, és a 
közszolgáltatások minőségében is további jelentős fejlesztéseket érjünk el, és hogy a válságot  
ne csupán túléljük, hanem megnyerjük, ezen belül terveink szerint megjelennek még 2012-
ben olyan célok, amelyek a város fejlődésében, fejlesztésében további utat mutatnak. A mai 
ülésen döntenek majd arról, hogy a két szociális város-rehabilitációs program második ütemét  
elindítsuk-e. Az elsőt már támogatta a Kormány a kiemelt programjai közül. Az egyik a volt 
Domus Áruház és a Sávház közötti területnek a rendbetétele, a másik pedig a Pécsi utca 
környékének a rendbetétele. Remélem, hogy nem fogy el Budapesten sem a lendület, és a 
második körben is a Kormány kiemelt programjai között fog ez szerepelni. A 2012-es  
költségvetést új szemléletben fogják látni. Abban az új szemléletben, melyben külön vesszük 
a gyermeknevelés költségeit, külön szerepeltetjük a természetbeni -illetve a pénzbeni 
juttatásokat is. Az Egy Egészséges Nemzedékért Program keretén belül megjelenik a 
kaposvári fiatalokat támogató programrendszerünk, vagyis meg fogják találni így 
csoportosítva együtt azokat a támogatásokat, azokat a beruházásokat és fejlesztéseket, 
amelyeket ezzel a körülöttünk levő megváltozott világhoz készítve állítunk össze. Azt is 
láthatják, hogy a kórház második üteme is elkezdődött. Ezt azzal együtt mondom, hogy a 
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Megyei Önkormányzat kezdte a beruházást, de a városunk életét nagy mértékben 
meghatározza az új egészségügyi ellátórendszernek a kialakítása. Jövőre ebben a tekintetben 
ránk is jelentős feladat vár. A dinamikus utastájékoztató pályázatunk át fogja alakítani a 
buszváróinkat, bevezeti az elektronikus jegyrendszert, tehát sok változás lesz e tekintetben is 
a tömegközlekedésben. El fogjuk kezdeni. Folytatjuk az energiapolitikában azt az elkezdett 
programot, hogy az energiafüggőségünket a leginkább csökkentsük, és olyan beruházásokat 
kezdtünk el tervezni 2011-ben, amely ezt a célt szolgálja. Szeretném bejelenteni Önöknek, 
hogy véglegesen megállapodtunk a Megyei Önkormányzattal, aláírtuk azt a megállapodást, 
amely az alapja a távhőrendszer bővítésének. Több mint 1 milliárd Ft-ért bővítjük a kaposvári 
távhőrendszert. A kórház is az egyik vásárlója lesz a távhőnek. A kórház is távfűtött és 
távhűtött lesz. Ez nagy mértékben csökkenti azt a kiszolgáltatottságot, amelyet a távhőt 
igénybe vevő társasházakban az ott élők ma tapasztalnak. Azt, hogy viszonylagos szűk 
területen a gáz emelkedésének az árai mindig nagy erővel csapnak le rájuk. A távhőrendszer 
bővítése pontosan azt fogja jelenteni, hogy ez a kiszolgáltatottság nagy mértékben csökken. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint a költségvetési koncepciók, ez is alapelveket fogalmaz  
meg. Olyan alapelveket, amelyek mentén igyekszünk és szeretnénk is a 2012-es költségvetési 
rendeletünket Önök elé terjeszteni. Ha látjuk konkrétan az önkormányzatoknak jutó 
támogatásokat és pénzügyi forrásokat, ha látjuk azt, hogy hogyan alakul körülöttünk Európa. 
Ezeknek február közepére, végére már ki kell alakulni, de mindegy, hogy  ezen külső  
körülmények hogy alakulnak. 2012-ben a legfontosabb Kaposváron az, hogy biztonságot 
teremtsünk a kicsiktől a középkorúakon át a legidősebbekig. Biztonságot: szociális  
biztonságot, vagyis azt a lehetőséget, hogy aki hozzánk fordul, és támaszra, segítségre szorul,  
tőlünk meg is kapja. Ez az, ami 2012-ben a legfontosabb feladat, és emellett még a város  
dinamikus fejlesztése, amit elkezdtünk az elmúlt pár esztendőben. Nem kisebb a cél, mint az 
előző években. Nem kisebb az elvárás sem, és egy még súlyosabb válság esetén sem a 
kezünket tesszük fel, hanem nyertesei akarunk lenni ennek a helyzetnek. Ismerve a 
kaposváriakat, ismerve Önöket, erre rendkívül jó esélyt is látok. Köszönöm szépen! Kérem, 
hogy amennyiben kérdésük van, természetesen állunk rendelkezésükre.” 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy most sem lehet majd többletforrásokhoz jutni, 
több száz millió Ft-ot fog Kaposvár elveszíteni 2012-ben a központi forrásokból. A következő 
kérdése a színházzal kapcsolatos volt, amelynek működtetéséhez szükséges pénzból szintén 
elvész 50 millió Ft. Hogyan lehet a következő évben kigazdálkodni a színház  esetében ezt a 
forrásveszteséget? Mit jelent ez majd a színház gazdálkodásában? Felhívta a figyelmet arra, 
hogy másutt is nagy forráskiesésekre lehet számítani. Kiemelte, hogy csak az oktatási, képzési 
normatívában közel 70 millió Ft lesz a forrásveszteség. Milyen megszorításokat kell majd a 
következő évben elviselni az oktatási intézményeknek? Felolvasott az előterjesztésből egy 
rövid részt: „Ha eddig 100 Ft-ból egy embert sikerült elérni, akkor most  kettőt fogunk tudni 
elérni 100 Ft-ból, és ezzel hatékonyabbá tehetjük a gazdálkodásunkat.” Elmondta, hogy 
értelmezése szerint, ha eddig 100 Ft-ot jutott  egy főre, akkor most ketten osztoznak 100 Ft-
on. Hivatkozott Lázár János  minapi nyilatkozatára, mely szerint a kormányzati szándék az, 
hogy a vízdíj emelésének mértéke maximálisan 2%. Kaposváron viszont ennél magasabb 
érték került megállapításra. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő első kérdése arra vonatkozott, hogy lesz-e új koncepció, ha 
a központi költségvetés is újra lesz számolva. A másik kérdése arra irányult, hogy adós marad 
a koncepció annak kifejtésével, hogy mit kíván kezdeni a város a drámaian növekvő  
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adósságállománnyal.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy el tudja fogadni a koncepciót. Az előző Kormány 
felelősségének kérdésében is egyetértett, de a mostani Kormánynak is van felelőssége a 
kialakult helyzet miatt. Történt egy gazdaságpolitikai kísérlet, ami nem a legjobb irányba 
terelte Magyarországot, és ennek biztosan lesznek következményei adóemelések és különféle 
megszorítások formájában. A Kormány koncepciójával kapcsolatosan kérdezte, hogy milyen 
előnyöket, illetve hátrányokat jelent a központi koncepció Kaposvárra nézve 2012-ben. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok egyetértett polgármester úrral abban, hogy bizonyos dolgokat csak 
az utolsó pillanatban lehetett meglépni, így például az ipari park bővítését is, ahol jövőre a 
Cabero Kft. elkezdi a beruházást. Megkérdezte, hogy vannak-e tárgyalások esetleg más  
cégekkel is.  Van-e adat arról, hogy a közelmúltbeli beruházások hány kaposvári vállalatnak 
biztosították a működését, és hány családnak segítették a megélhetését. Elmondta, hogy az 
előterjesztés jelzi, hogy a normatív állami hozzájárulások 4,4%-kal növekednek Megkérdezte, 
hogy a kiemelt sportegyesületek továbbra is támogatást fognak-e élvezni. Az 
energiahatékonyság követelményével kapcsolatban arról érdeklődött, hogy az uszodán kívül a 
biogázt lehet-e máshol is hasznosítani a városban. 
 
Szita Károly polgármester: „Mi a jó válasz? –tette fel a kérdést Pintér Attila tanácsnok úr. 
Nos, az mindenképp jó válasz, hogy a kétharmados törvények közül például a köznevelési 
törvényben (és nagyon remélem, hogy majd a költségvetési törvényben is) a Kormány 
egyértelműen garantálja, hogy a pedagógusok bérét fizeti. Ez mindenképp jó válasz egy 
válságra. Ma ahhoz, hogy Kaposváron a pedagógusok fizetést kapjanak, az állami normatíván 
felül  1 milliárd 625 millió Ft-ot kell mellétennünk. Ön is beláthatja, hogy az egy jó válasz, ha 
a Kormány azt mondja, hogy a pedagógusok bérét állja. Én ilyen jó válaszokat várok a 
következő esztendőben, ami nagyobb levegőhöz fogja tudni juttatni a településeket. 
Megjelenik a költségvetésben a Csiky Gergely Színház támogatásának a csökkenése is. Ebben 
az a szomorú, hogy az elmúlt 4 évben folyamatosan jelent meg a központi színházi 
támogatásoknak a csökkentése. Nem fogjuk tudni kipótolni a Kormány által csökkentett 
állami támogatást önkormányzati erőből, ezt már most látom. Amennyit elvett, annak a 
dupláját nem fogjuk tudni hozzátenni, hisz Ön is jól tudja, hogy a színház támogatása két  
nagy részből áll: egy állami támogatási részből és egy önkormányzati kiegészítésből. Akkor 
amikor én azt említettem Önnek, hogy biztonságot kell teremteni az oktatásban is, és három 
szeletét említettem meg a költségvetési koncepcióban, és számítok is a támogatására majd a 
2012-es költségvetésben is. Ez a három szelet az, hogy mi ne járjunk úgy, mint ahogy sok 
magyarországi település járt. Hogy olyan helyzetbe kerüljük, hogy a gyermekeink oktatása 
abban a tekintetben is veszélyben legyen, hogy nincs étkezés, nincs fűtés vagy a 
pedagógusoknak nincs fizetése. Nem örülök a 70 millió Ft-os elvonásnak, ami lehet hogy még 
több lesz. Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy a köznevelési törvény az a híreknek megfelelően 
2013. január elsején fogja-e megváltoztatni az oktatási intézmények fenntartását vagy már a 
2012 / 2013-as tanévben. Most úgy tűnik, hogy 2013. január elsejétől fogja megváltoztatni. 
Arra leszek kíváncsi, hogy milyen feltételeket adnak majd ezen törvény (vagy a törvényt 
követő miniszteri rendeletek) arra, hogy a működtetését visszavehessük ezeknek az 
intézményeknek, vagyis nem fogok neki örülni. Az iskolaigaz gatókkal, óvodavezetőkkel 
kollégáim leültek, és jórészükkel én is találkoztam. Kedves Kaposváriak! Büszkék lehetnek az 
iskoláink igazgatóira, óvodáink vezetőire. Mégpedig azért, mert azzal a felelősséggel állnak 
neki minden évben az adott működésüket megtervezni, amely felelősség az Önök 
gyermekeinek az oktatása és nevelése. Minden egyes vezető átnézte a 2011-es, 2012-es 
költségvetését, és megadta számunkra azon javaslatokat, amelyben látja, hogy ezt a 70 milliót  
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hogy lehet nem megkapva megtartanunk úgy, hogy a működésünket ne veszélyeztesse. 
Vagyis a működésünkben tártak fel még olyan tartalékokat, amely ezt a lehetőséget megadja. 
Hálásan köszönöm, és büszke is vagyok rá, hogy ilyen intézményvezetői vannak a városnak. 
Ez a hatékonyság tanácsnok úr! Amikor eddig 100 Ft-ból egy embert akartunk elérni, most 
kettőt érhessünk el. Hadd mondjam a holding példáját: több mint 600 millió Ft-os támogatást 
adtunk eddig a holdingnak, a következő évben 200 millióval kevesebbet fogunk. Kevesebb 
pénzből, nagyobb hatékonysággal, tehát kevesebb pénz jobban hasznosul  ugyanazon 
célcsoportok tekintetében. Ezt jelenti önmagában a hatékonyság. Nem tudom, hogy milyen 
törvényt fogadnak majd el. Számomra még kérdéses az is, hogy lesz-e december 31-ig ebbő l 
törvény. Ha lesz, akkor pedig mi lesz annak a szöveges része, mit fogadnak el. Nyilvánvalóan 
akkor jogkövető állampolgárként a törvény szellemében fogunk eljárni.  Lamperth Mónika 
képviselő asszony kérdésére válaszolok: nem fogok abban a tekintetben új koncepciót 
beterjeszteni függetlenül attól, hogy mit hoz a Kormány költségvetése. A két alapelv akkor 
sem változik: a szociális biztonság és a minőség. Ha egy fillért sem kapunk  a Kormánytól, 
akkor is ezt tartom a legfontosabbnak, mindent ez alá fogok alárendelni.  Ezt javaslom 
Önöknek is, hogy mindent ez alá rendeljenek 2012-ben. A legfontosabb feladatunk ez a kettő. 
Mindegy, hogy kapunk pénzt vagy sem. Biztonságot kell adni az embereknek. Mindazoknak, 
akik tőlünk várják a segítséget, és nekünk ezt a segítséget meg is kell adnunk. Elkezdjük az  
adósságállomány visszafizetését.  2008-ban  és 2009-ben az utolsó szabad pénzügyi 
forrásokat vettük fel. Akkor, amikor 5,2 milliárd Ft-ért kötvényt bocsájtottunk ki, illetve 9 
milliárd Ft-ért infrastrukturális hitelt vettünk fel (amiket ma már nem kapnánk meg), és ezeket  
olyan beruházásokra költöttük, mint az ipari park, a fürdő és még sorolhatnám. Amiket nem 
tudnánk ma már megcsinálni.  Áldom az Istent, hogy adott nekünk ahhoz erőt, hogy legyen 
bátorságunk ennek akkor nekiállni, mert ma már nem tudnánk ezt megcsinálni. A 
kolléganőmet arra kérem, hogy a szünetben ossza ki a sajtó képviselőinek tételesen, pontosan 
mire költöttük és milyen célokra a felvett hiteleket. Azért nem adom Önöknek, mert  
mindegyiket megszavazták Önök is. Amikor a panelfelújításokról döntöttünk, amikor az  
iskolák felújításáról döntöttünk, akkor minden egyes célt megszavaztak, így Önök tudják, 
hogy mire költöttük a hitelt. Meg fogják látni, hogy jól döntöttünk, mert ha akkor nem léptünk 
volna, akkor ma már erre nem lenne lehetőségünk. Nekünk erős városként az a kötelességünk, 
hogy a felvett hiteleket kezdjük el törleszteni. 2012-ben elkezdjük visszafizetni. Erre ezt a 
választ tudom kedves képviselő asszony mondani. Felder Frigyes képviselő úrnak köszönöm 
a támogatást. Örülök, hogy egyetért azokkal az alapcélokkal, melyek itt vannak a 
költségvetési koncepcióban. Amennyiben ezeket az alapcélokat visszatükrözve látja majd a 
2012-es költségvetés tárgyalásakor, ugyanúgy számítok a támogatására és a bizalmára, mert  
ebből az alapkoncepcióból akarom összeállítani majd a 2012-es költségvetést. Az előny az, 
hogy abban bízhatunk, hogy azok a strukturális váltások hasznot hoznak és nem kárt. 
Mégpedig úgy hoznak hasznot, hogy a költségvetésünkbe is levegőt fogunk kapni. Ha 
feladatok mennek el, akkor a feladatokkal elmegy az az önkormányzati kiegészítés és 
önkormányzati kiadás is, amit a feladatokhoz az állami normatíván felül még hozzá kell 
tennünk. Mondtam Önnek például a pedagógusok bérét. Abban a tekintetben nincs illúzióm, 
ha a Kormány átvállalja az önkormányzattól a normatíván felüli 1 milliárd 625 milliós  
pedagógusbért, azt majd mind itt fogja hagyni a másik oldalon nekünk. Ebben a tekintetben 
nincs illúzióm. Nem fogja itt hagyni, csak kérdés, hogy mennyit visz el ezzel együtt. Ez az, 
amit most nem tudok. Ebben bízom, hogy ez az előny oldaláról jelenik meg. A hátrány oldalát  
pedig látja a világban. Elképzelni nem tudom azt, hogy márciusban esetleg egy olyan döntés 
szülessen az Európai Unión belül, hogy két unió van. A mostani hírek alapján mindennek 
megvan az esélye. Fogalmam sincs, hogy milyen világ köszönt ránk Európán belül tavasszal. 
Tényleg nem tudom, és ezért is erősítem meg újból azt a gondolatot, hogy ilyen körülmények 
között tényleg a legfontosabbnak a szociális biztonságot tartom. Semmi mást nem tudok efölé 
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rendelni 2012-ben. Mindent a szociális biztonság alá rendelek, mert ez a legfontosabb. Erről 
szól ez a koncepció.  Úgy tűnik, hogy a Cabero Kft. hoz magával valakit, mert van egy másik 
gyártó része. Ha emlékszik rá 16 hektárt közművesítettünk, ezzel bővítettük az ipari parkot. A 
Cabero megnyitotta az építési naplót. Nagyon remélem, ha kijön a jó idő, akkor belekezd az 
építkezésbe. A megújult és az átadott beruházásainknál sokan dolgoznak, ez nyilvánvaló. De 
nem is abban látom ezeknek a jelentőségét, hogy az adott egyes beruházás hány embernek a 
megélhetését tudja biztosítani, hanem abban, hogy hozzá tud-e tenni ahhoz a célhoz, amit mi a 
város vonzerejének hívunk. Hozzá tud-e tenni ahhoz a célhoz, hogy mi jól érezzük magunkat. 
Nekünk miért ne járna meg az,  ami az európaiaknak megjár? Azért ne legyen csodálatos 
gyógyfürdőnk, mert mi Magyarországon vagy Kaposváron élünk? Legyen olyan, mint  
Ausztriában, mint a többi helyen. Közvetetten van haszna abban, hogy minél többen éljenek 
meg a hozzánk látogató turistákból. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tavalyi évben a 
Szivárvány Kultúrpalotában értékeltük a város elmúlt évét, illetve kitűztük az erre az évre 
vonatkozó feladatainkat, és én ott 32 pontban próbáltam összefoglalni és határoztam meg az  
idei esztendő legfontosabb feladatait. Ebben az évben is szeretettel várom majd Önöket. 
Ennek a 32 pontnak az egyik pontja az volt, hogy el kell érnünk azt, hogy 2011-ben ezen 
nagyberuházásaink, nagyrendezvényeink kapcsán is 10%-kal nőjön a hozzánk látogató 
turisták száma. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a szeptember végi adatokat figyelembe 
véve Kaposváron 2011-ben 2010-hez képest a vendégéjszakák száma 47%-kal nőtt. 
Hónapokra le van bontva, hogy hol nőtt meg drasztikusan a vendégéjszakák száma, hogy 
tudjuk kötni vagy a fürdő átadásához vagy valamelyik nagy rendezvényünkhöz. Ebben látom 
inkább a nagyobb (közvetett) hatást.   A következő kérdés arról szólt, hogy kívánjuk-e 
támogatni a kiemelt sportegyesületeinket. Bárcsak ne kéne! Én ezt a választ tudom adni 
Önnek. Sajnos igen. Úgy látom, hogy a mi szponzori támogatásunk nélkül nagyon nehéz  
helyzetbe kerülnének. Azt viszont már most látom, hogy nem fogunk tudni nekik annyi 
pénzügyi támogatást nyújtani, mint amennyit 2 éve vagy idén. Ezt már most tisztán látom, de 
hogy adunk támogatást, abban is biztos vagyok.  A biogáz ügyében elmondom, hogy a 
cukorgyár kéri annak a lehetőségét, hogy az általa termelt biogázt megfelelő tisztítási fokkal a 
gázvezetékrendszerbe betáplálhassa. Ettől a pillanattól kezdve (amikor erre lehetőség lesz) 
nekünk is más távlataink nyílnak. Erre csak ezt a választ tudom adni. Mert arra nincs  
lehetőségünk, hogy kivigyünk egy új gázvezetékrendszert mondjuk a kazánházhoz, a 
távhőhöz, mert 40 év múlva sem térülne meg. Ebben az esetben új lehetőségek is nyilhatnak, 
de ez a jövő (és nagyon remélem, hogy a közeljövő) megválaszolandó kérdése lesz. 
Köszönöm a kérdéseket.”   
                                           

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy teljesen mindegy, hogy a következő évben ki fogja 
fizetni a pedagógusok bérét, mert ettől függetlenül nagyon komoly bizonytalanság van. 
Félnek a pedagógusok attól, hogy elbocsájtások lesznek az oktatási intézményeknél. Valóban 
az összes európai uniós fejlesztést mindenki megszavazta, mert mindenki reménykedett 
abban, hogy a város javát szolgálják. Elmondta, ma is hisz abban, hogy ezek jót tesznek a 
városnak.  A baj az át gondolatlan fejlesztésekkel van, amelyek indokolatlanul nagy terhet 
jelentenek a város költségvetése számára, és ezek korábbi fejlesztések voltak. Ilyen például a 
jégcsarnok át gondolatlan fejlesztése. Nem a cél a probléma, hanem maga a konstrukció, a 
pénzügyi fedezet. A fürdőfejlesztés első ütemében hitelt kellett felvenni arra, hogy hitelt 
lehessen törleszteni. Miközben köztudott volt, hogy lesz majd olyan támogatási lehetőség, 
ami a fürdő fejlesztését fogja szolgálni, és olyan fürdő épülhet, amely európai színvonalú. 
Elmondta, hogy nem tudja megítélni, hogy a kaposvári fürdő valóban versenyképes tud-e 
lenni.  Komoly problémának nevezte azt is, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt a 
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polgármester úr 2009 októberében nyilatkozta a kaposvári modell kapcsán: nem sikerült a 
fejlesztéseket előre hozni. Mindegyik csúszott, ami többletköltségeket jelentett. Közel 1 
milliárd Ft-tal emelte meg a költségeket. Az eladósodottság ezekkel is  összefüggésben van. 
Kiemelte, hogy ezért toplistás most Kaposvár a megyei jogú városok között eladósodottság 
tekintetében.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy amikor olvasta a költségvetési koncepciót, akkor 
az jutott eszébe, hogy  Rippl Rónai év van az idén Kaposváron. Ez az előterjesztés nem az  
előző évek szikár köz gazdász nyelvén íródott, hanem egy kicsit a szecesszió levegője lengi 
körül. Ezzel együtt ez egy higgadt, átgondolt irányelv Kaposvár következő pénzügyi évének 
tervezéséhez. A sok külső bizonytalansági tényező ellenére az önkormányzat a minőségi 
előrelépés útját kívánja járni. Örömmel vette, hogy elindult a kaposvári termékek programja. 
Fontos, hogy az egyetem egy ilyen hasznos, és a gyakorlatban is alkalmazott programban vesz 
részt, és nem kizárólag kutatásban, tudományos publikálásban és oktatásban jelenik meg a 
tevékenysége. Reményét fejezte ki, hogy a város-rehabilitációs program kapcsán a Domus  
környéki fejlesztések mihamarabb megindulnak majd.  
 
Kiss Tamás képviselő a Kormány jelenlegi ténykedése miatt a koncepció elfogadását  
kockázatosnak ítélte. Elmondta, hogy a belváros fejlődését mindenki láthatja, de azt nem, 
amit a Progresszív Intézet kimutatott, hogy 28 milliárd Ft-os adóssága van a városnak, ami 
minden egyes polgár számára 400 ezer Ft adósságot jelent.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kifejtette, hogy a célkitűzésekkel (biztonság és minőség) 
lehet azonosulni, de a baj az, hogy ez a koncepció nem teremt biztonságot. Elismerte, hogy 
nehéz úgy költségvetést készíteni, hogy minden bizonytalan. Ugyanakkor hiányolta az 
anyagból a táblázatokat, az elemzéseket, ami miatt a könyvvizsgálói vélemény is 
kifogásolható lett.  Megítélése szerint ez a koncepció  nem tud alapot nyújtani a biztonsághoz.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy a 2008-as válság nagyon felkészületlenül érte 
hazánkat, amiért egyértelműen a volt szocialista kormányzat a felelős. Megkérte Lamperth 
Mónikát, hogy a múltbeli hibáit próbálja némiképp kompenzálni azzal, hogy támogatja az  
előterjesztést. Kiemelte, hogy a koncepcióból kitűnik, hogy a költségvetési gazdálkodásban 
elsődleges törekvés a biztonság és a város által nyújtott közszolgáltatások hatékony és 
fajlagosan olcsóbb működtetése. Továbbra is cél, hogy az intézmények biztonságosan 
működjenek, és Kaposvár az olcsó és élhető városok közt maradjon, szem előtt tartva a 
minőséget. A biomassza üzem reményt ad arra, hogy a távfűtési költségek a jövőben kevésbé 
növekedjenek. Kifejtette, hogy a koncepció alkalmas arra, hogy megfogalmazott elvek és  
feladatok mentén meghatározhatóvá váljanak  a város 2012-es költségvetésének keretei.  
 
dr. Cseke László könyvvizsgáló visszautasította Lamperth Mónika hozzászólását. Ismertette, 
hogy az államháztartási törvény és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet milyen 
kritériumokat támaszt egy költségvetési koncepcióval szemben, és  biztosított mindenkit arról,  
hogy ezek ebben a költségvetési koncepcióban megtalálhatóak.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy a koncepció formája valóban megfelel a törvényi 
kötelezettségnek. Biztosított mindenkit arról, hogy figyelemmel fogja kísérni azt, hogy az 
előterjesztett koncepció valóban megvalósul-e.  
 
Oláh Lajosné alpolgármester örömmel vette mindenki egyetértését abban, hogy a 
legfontosabb a város lakói számára a biztonság. Ennek megteremtéséhez  azonban nem 
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elegendőek az önkormányzat intézkedései, ehhez minden kaposvárinak hozzá kell járulnia. 
Ezért arra kérte a város  lakóit, hogy figyeljenek  és vigyázzanak egymásra, ne csak a saját  
értékeikre ügyeljenek, hanem őrizzék meg a közösség vagyonát is.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok pontosította, hogy a településeknek mindig hamarabb van 
koncepciója, mint az országnak költségvetése, tehát a helyi koncepciót mindig hamarabb kell 
megalkotni, így ebben semmi újdonság nincs.  
 
Gelencsér Ferencné képviselő kiemelte a koncepcióból azt az apró, de megítélése szerint 
fontos részt, hogy beindul a kaposvári zöldfoglalkoztatás. Elmondta, hogy ezt azért ítéli 
fontosnak, mert ennek hatására egyrészt csökkeni fog a parlagfűvel borított területek száma, 
másrészt nagyjából fél hektárnyi helyen egy 4-5 tagú család veteményeskertjéből kikerül 
annyi élelmiszer, ami biztonságosan fedezi a család szükségleteit. Ráadásul a családtagok 
hasznos munkát végeznek.  
 
dr. Giber Vilmos képviselő megítélése szerint a koncepcióban ugyanaz a bizonytalanság 
érződik, ami napjainkban a világban és országunkban is jelen van. Reményét fejezte ki, hogy 
a sok bizonytalanság ellenére sikerül a városnak előre haladni. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok kifejtette, nem ért egyet azzal, hogy a bizonytalanság miatt nem 
lehet költségvetési koncepciót készíteni. Megítélése szerint alapelveket ilyen helyzetben is le 
lehet fektetni, és ezeket a koncepció teljes mértékben tartalmazza is.  A változások nem 
feltétlenül jelentenek rosszat, mert a változás megadhatja az esélyt arra, hogy az ország végre 
kikeveredjen a válságból, méghozzá győztesként. Elmondta, hogy az országban nem 2008-
ban kezdődött a válság, hiszen 2004 óta folyamatos megszorítások voltak. 2006 ősze óta 
pedig felgyorsult a pénzkivonás az önkormányzatoktól. Ezek azok az okok, amik idáig 
vezették az önkormányzatokat. Kérte a koncepció támogatását.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elnézést kért Cseke László könyvvizsgálótól, mert nem az 
ő személyét ítélte szerencsétlennek, hanem magát a helyzetet.  
 
Szita Károly polgármester „Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Arra kérem 
Önöket, hogy ne a pártokkal foglalkozzanak, hanem az itt élő emberekkel, mert akkor tudják 
igazán betölteni a hivatásukat. Ezt szeretném kérni majd a későbbi napirendi pontok 
tárgyalásánál is. Többen megjegyezték azt, hogy bizonytalanság van. Igen, az van. De nem 
akkor kell a legnagyobb biztonságot adni, amikor bizonytalanság van? Nem akkor kell 
méginkább megerősítenünk a szociális biztonságot, amikor körülöttünk bizonytalanság van?  
Én azt gondolom, hogy de igen, akkor kell. Ezért szól erről a koncepció. Ezért szól a szociális  
biztonságról, mert bizonytalanság van. Ez lesz a költségvetés februári tárgyalásakor is. Egy 
kicsit beszéljünk az adósságról, mert rendkívül fontosnak tartom. Nem csak arról van szó, 
hogy Önök a nagyberuházásokat támogatták. Nagyon helyesen támogatták az intézmények 
felújítását, az út- és járdafelújításokat. Ugyanis amire felvettük a hitelt, azok itt vannak 
felsorolva, és ezt fogja megkapni a sajtó. Az, hogy azt mondja, hogy jégcsarnok meg fürdő – 
nem támogatták. Nos, Önök a Kossuth-tér átalakítását sem támogatták, mégis elsőként örültek 
az átadáson. Amire én nagyon büszke voltam. Önök azt se támogatták, hogy 5 éven keresztül 
a kaposváriaknak több mint  2 milliárdot hagyjunk ott a zsebükben, mert ingyenes volt a 
szemétszállítás. De örültem annak, amikor a végén az élére álltak. Szóval szeretném 
komolyan venni azt, amit mond ezekben a kérdésekben, csak nem tudom. Nézzék már meg, 
hogy mire vettük fel a hitelt, és mire költöttük el. Azzal együtt, hogy fontos volt az a cél, amit  
megcsináltunk avagy sem. És azt is figyelembe kell venni, ha akkor nem csináltuk volna meg, 
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akkor 2020-ig biztos, hogy nem tudná ez a város megcsinálni.  És ha már egyszer felvettük, 
akkor elkezdjük visszafizetni. Ez is a 2012-es év egyik feladata lesz, amit meg fogunk tenni. 
Ezt mondtam mindazoknak, akik az adóssággal foglalkoztak. Nagyon szívesen beszállok 
Önökkel ebbe a vitába. Nagyon szívesen, mert tudom, hogy jót cselekedtünk. Tudom, ha ezt 
akkor nem cselekedjük meg, akkor a következő évtized végére se tudná ezt felmutatni 
Kaposvár, és nem tudna részesülni abból az előnyből, amit ez majd hozni fog. De 2012 a 
szociális biztonságról szól, mert bizonytalanság van az országban. Nagyon szeretném, ha ezt a 
biztonságot valamennyiük támogatásával biztosítanánk is valamennyi kaposvárinak. Aki a 
költségvetési koncepciót elfogadja, kérem, hogy igennel szavazzon.” 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1926   Száma: 11.12.15/2/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 77.78 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
262/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzat 
költségvetési rendelete az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek, alapelvek, 
célkitűzések figyelembevételével kerüljön kidolgozásra. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Határidő:  2012. február 23. 
 

----- 3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy 5 rendeletmódosításról kell dönteni. A 
javaslatokat valamennyi bizottság támogatta, csupán a Toponári Részönkormányzat tett egy 
javaslatot az építményadó alapösszegének mérsékeltebb emelésére. Az előterjesztők azonban 
az eredeti javaslat mellett voksolnak.  Ismertette, hogy a letett javaslatok az előző  
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előterjesztésben felvázolt 2012. évi pénzügyi-gazdasági környezet alakulásában gyökereznek. 
Az látható, hogy a korábbi megoldások közül sok mindent nem lehetett tartani. Az iparűzési 
adónál vissza kell lépni azzal a mentességgel, amelyet Kaposváron kívül még egy megyei 
jogú város adott csupán, akik szintén visszakoznak most, hiszen hasonló a helyzet. Egy 
unikális mentesség adásától kell kényszerűen visszalépni, ugyanakkor a vállalkozásokat 
terhelő adóztatásban a differenciálás nyújtotta lehetőségeket kell alkalmazni. Azoktól kell 
többet kérni, akik nagyobb nyereséggel működnek, így a multik, a pénzügyi szolgáltató és 
egyéb – elsősorban kereskedelem terén dolgozó – szervezetek jönnek számításba. 
Ugyanakkor a kommunális adók emelése kapcsán megjegyezte, hogy a javasolt adómértékkel 
a városkörnyéki kisközségek adóztatási színvonalát közelítjük, tehát nincs jelentős mértékű 
növelés. Kérte a Közgyűlés támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a polgármestertől, hogy nem lát-e ellentmondást a 
költségvetési koncepcióban megfogalmazottakhoz képest. Az adóemeléseknél nem az előző 
előterjesztésben megfogalmazott elvek (a bajban adni kell) érvényesülnek. Megítélése szerint 
itt ellentmondás kell legyen, hiszen meglehetősen drasztikus emelésekről van szó, mert 
például a kommunális adó 50%-kal nő.  
 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte az iparűzési adóval kapcsolatban, hogy Budapesten 
felmerült az, hogy 2,5%-os legyen az iparűzési adó, és ezzel kívánják megmenteni a BKV-t. 
Van-e ezzel kapcsolatban valami információ? Lehetséges-e, hogy a törvényi maximum föl fog 
emelkedni, vagy kivételes helyzet lesz, és marad ez a 2% nálunk? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a biztonság nem azt jelenti, hogy nem kell adót  
fizetni. A biztonság azt jelenti, hogy aki nem tudja befizetni a helyi adót, attól nem kérik el.  
Ennek felel meg ez az előterjesztés. A kommunális adó esetében pedig a biztonság azt jelenti,  
hogy mindazok, akik nem tudják kifizetni a 2006-hoz képest havi száz valahány forinttal 
emelkedő adót, ők kérelmezzék a mentességet. Minden rászoruló kaposvárinak biztosított lesz 
ez a lehetőség ugyanúgy, ahogy ebben az esztendőben is biztosítva volt.  Arról is beszélt, 
hogy a vállalkozásoknál 201 millió Ft-ot nem kér el  az önkormányzat befizetési határidőre, 
mert kérték az átütemezést. 2012-ben is áll majd ez a lehetőség, mert ez adja meg a 
biztonságot.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a 2,5%-os elképzelés annak kapcsán 
került a nyilvánosság elé, hogy a főváros tömegközlekedésének finanszírozhatóságát 
valamilyen módon meg kell teremteni. Ennek kapcsán jelenleg is tárgyalások zajlanak. 
Mihelyt döntés születik, azt értékelni kell, és esetleg sor kerülhet az adójogszabályok helyi 
rendeletének módosítására.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok őszinteséget kért a polgármester úrtól és a képviselőktől egyaránt. 
Ismertette, hogy az adóemelés kapcsán az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló 
táblázatban az látható (társadalmi-gazdasági hatásként), hogy a lakóktól kért hozzájárulás  
kevesebb legyen, a kommunális adó emelése pedig ne legyen magasabb. Ugyanezz 
megjelenik az előterjesztés szövegében is.. Elmondta, hogy továbbra is ellentmondást lát az  
előterjesztés és a polgármester úr által elmondottak között. Megítélése szerint, ha valaki 
megnézi az előterjesztést az adóemelésekkel és azzal együtt, hogy a korábbi vállalásokat  
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képtelenség tartani, akkor akár azt is lehetne gondolni, hogy a válságnak vége van, mert amit  
a polgármester úr a válság első éveiben mondott (hogy nem elvenni, hanem adni kell), akkor 
eszerint vége van a válságnak. Véleménye szerint be kéne ismerni, hogy olyan helyzetben 
vagyunk, amikor nem tudjuk a korábbi vállalásokat tartani. Azzal együtt, hogy a 
nagyberuházások csúsztak, többe is kerültek, még akár azt is lehetne mondani, hogy az a 
bizonyos „kaposvári modell” gyenge lábakon áll. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok véleménye szerint az előző kormányzás sokban felelős a kialakult  
helyzetért. Véleménye szerint a kaposváriak maximálisan megértik, hogy amit 20 évig 
próbáltak minimumon tartani, azt most minimális  mértékben meg kell emelni. A kommunális  
adó esetében 25 ezer Ft felett van a felső határ, és ezzel Kaposvár a mai napig nem él, mert  
annak mértéke a 2004-es szintet sem éri el. Mostanra Kaposvár is kénytelen most már emelni,  
de örül a differenciálás lehetőségének.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint az vezetett idáig, hogy az ország idei 
költségvetésében van egy 1000 milliárdos hiány. Ebből 500 milliárd azért keletkezett, mert a 
személyi jövedelemadó a magasabb jövedelműeknél hagyott jelentős összeget. Ezt a hiányt 
valamivel pótolni kell.  A másik az az 500 milliárd, ami a MOL részvények vásárlásából 
keletkezett. Ezeket a döntéseket már az új Kormány hozta. Az adóemelési szándékkal 
kapcsolatban már esett szó a hatásvizsgálatról. A hatásvizsgálati lapon szereplő mondatokhoz 
hozzáfűzte, hogy egyik sem hatás, hanem cél. Meg kellett volna vizsgálni, hogy milyen a 
kaposvári emberek anyagi teherbíró képessége. Arra bíztatott minden rászorulót, hogy éljen a 
polgármester úr által felkínált lehetőséggel: ha rászoruló, akkor kérjen segítséget a várostól.  
 
Pintér Attila tanácsnok nem vélte jónak azt a megoldást, hogy egyszer lehet hivatkozni a 
válságra, máskor pedig nem jó érv a válság. Schmitt Pál szavait idézte fel, mely szerint egy 
idő után már nem  praktikus, és nem is jogos hivatkozni az előző évek hibás kormányzására.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok  kihangsúlyozta, hogy a kommunális adó Kaposváron a kivethető 
adómaximum 22,2%-a lesz. Az emelés mértéke havi 158 Ft. Még ebből is tud a város a 
rászorulóknak kedvezményt adni, avagy el tudja engedni az összeget. Egy dolgot hiányolt a 
koncepciónál és az adótörvénynél is:  lehet mindent zsigerből elutasítani, de akkor kellene 
másik alternatívát is nyújtani (miből legyenek plusz bevételek avagy hol csökkenjenek a 
kiadások).  A telekadóval és építményadóval kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy a város  
is azon az úton kezd el járni, amelyen a Kormány. Tehát azoktól vesz el, akik a haszonélvezői 
voltak eddig a rendszernek, például a multiktól, a benzinkutaktól, vagyis akiknél nem igazán 
érződött a válság. Kiemelte, hogy a kisvállalkozások ennek az adónak a felét kell fizessék a 
jövőben. 
 
Mihalecz András tanácsnok sarkallatos pontnak nevezte azt, amikor 2002 tavaszán elindult 
az ország elszegényesítése.  Megítélése szerint az adók emelése mérsékelt. Ez az emelés  is  
egy kényszerhelyzet, amit valószínűleg nem az elmúlt egy év okozott, hanem hosszú évekre 
vezethető vissza. Az előző kormányzat 2,1 milliárd Ft-ot vitt el a várostól, és ezért szükséges  
az adóemelés, nem pedig öncélúságból, avagy az elmúlt év rossz gazdálkodása miatt. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a hatásvizsgálat kapcsán elmondta, hogy azt minden 
adórendeltnél elvégzik. Ezúttal is tételesen végignézték, hogy mit jelent az adóváltoztatás az 
egyes adóalanyok vonatkozásában. Viszont közpénzt külső szakértő bevonására egy  
hatásvizsgálat elkészítésére csak akkor fordítanak, ha annak értelme van. Erre ebben az  
esetben indokolatlan lett volna milliókat kiadni. Megismételte, hogy a rászorulók 
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számíthatnak a város segítségére. Kiemelte, hogy az alaptétel az, hogy a közfeladatok 
finanszírozásához közbevételekre van szükség. Ha kevesebb a közbevétel, kevesebb jut a 
közfeladatok ellátására. Kérte az öt rendelettervezet támogatását.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 1927   Száma: 11.12.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelettervezetről az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.77 77.77 
Nem 3 16.67 16.67 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 60/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
76/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1928   Száma: 11.12.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadóról szóló  rendelettervezetről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.77 77.77 
Nem 3 16.67 16.67 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 61/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1929   Száma: 11.12.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a telekadóról szóló rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 62/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1930   Száma: 11.12.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az idegenforgalmi adóról szóló  rendelettervezetről az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 63/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1931   Száma: 11.12.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a  helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 64/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletét a  helyi iparűzési adóról szóló 79/2008.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

----- 4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 
12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ehhez az előterjesztéshez kiegészítés is 
készült. A kettőt együtt javasolta megvitatásra. Ismertette a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság pontosító javaslatát: kimaradt egy dátum. Ezzel a módosítással 
kérte az előterjesztés támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a speciális étrendű étkezés támogatása egy évben 
mekkora összeget jelentett.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy ez az összeg 2 millió Ft volt.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
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Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az összeg ismeretében megfontolandó, hogy tényleg 
meg kell-e vonni a támogatást a speciális étrendet igénylő gyerekek esetében. 
 
Szita Károly polgármester mindenkit biztosított arról, hogy maga a támogatás nem szűnik 
meg, hanem a rendkívüli támogatás keretén belül lesz igényelhető.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok tájékoztatott arról, hogy a miniszterelnök úr nagy figyelemmel 
van a táplálékallergiásokkal szemben, januárban pedig komoly tárgyalások lesznek ennek 
kapcsán. A méhnyakrák elleni oltással kapcsolatosan elmondta, hogy 42 szociális alapon 
rászorulóról lehet szó. Kiemelte a valódi megelőzés másik támpillérét, a rákszűrést is. 
 
Torma János tanácsnok a kiegészítő előterjesztésről elmondta, hogy egyet lehet érteni a 
megfogalmazott elvekkel. Kaposvár szociális területen végzett munkáját példaértékűnek 
ítélte. Véleménye szerint ezekkel a módosításokkal sem csorbulnak a jogok és a lehetőségek.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a tervek szerint a támogatási rendszer a 
jövőben a rászorultság mértékétől függ majd.  Arról is beszélt, hogy átalakulóban van a 
szociális rendszer is. Most olyan elemek kerültek az előterjesztés anyagába, amelyekben helyi 
szinten lehet lépni, és ezen elvekhez igazodva helyes irányba lehet elmozdulni.  Hangsúlyozta, 
hogy a méhnyakrák elleni oltás esetében változatlanul várják a pályázókat. Akik pedig az  
étkezésben gondokkal küszködnek, szintén változatlanul kapni fogják az ellátást, de egy 
másik nevű ellátórendszeren keresztül.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1932   Száma: 11.12.15/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság javaslatával együtt az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 65/2011. 
(XII.21.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló többször módosított  12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1933   Száma: 11.12.15/4/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya:   A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
263/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a város az iskolatej 
programban történő részvételét felfüggeszti mindaddig, amíg az állami támogatás feltételei 
ismerté nem válnak. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2012. február 29. 
 

----- 5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy miből következtettek arra, hogy a 
tömegközlekedésben 4%-os forgalomcsökkenés lesz. Továbbá megkérdezte, hogy melyek 
azok az intézkedések, amivel az előterjesztésben említett költségigényt a holding kezeli.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy minden évben közlésre 
kerülnek a részvénytársaság várakozásai. A tömegközlekedés vonatkozásában évről évre van 
szűkülés. Egyrészt a személykocsik használata, a motorizáció miatt, másrészt mindig számol 
az előterjesztő azzal, hogy a díjemelés hatása is kiválthatja azt, hogy csökken az utaslétszám.   
A holding tervezett intézkedései kapcsán arról tájékoztatott, hogy a tömegközlekedési 
veszteség kompenzálását célzó önkormányzati támogatás mérséklése miatt milyen 
intézkedések születtek. Például vissza kellett venni különösen a hétvégi járatok 
gyakoriságából. Ki kellett szűrni azokat a járatokat, amelyek kihasználatlanok, mert nem 
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szabad ilyeneket finanszírozni, azonban a menetrendet újra át kell ebben a tekintetben 
vizsgálni. A holdingból eredő előnyökkel csökkenteni lehet a cég kiadásait, és ezeket a 
megoldásokat is keresni kell.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok ismertette, hogy ahhoz, hogy nullszaldóssá lehessen tenni a 
tömegközlekedést, 41%-os emelésre lenne szükség (nyilván önkormányzati támogatás  
nélkül). Idén ez az igény 51%-os lenne, ha az önkormányzati támogatás nem lenne. Felvetette, 
hogy érdemes lenne a járatútvonalakat átgondolni. Az emelést (5,2%) átlagosnak ítélte, de a 
nyugdíjasok és a tanulók bérletének áremelése 20%, ami viszont már magas.  
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy a vasárnapi kaposfüredi szent misének a 
busszal való megközelítése rendkívül nehéz. Egy késleltetett visszaérkezéssel javasolta 
megoldani a problémát, ami egyébként sok idős embert érint, akik szeretnének a misén részt 
venni.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok véleménye szerint nem azok létszámát kellene csökkenteni, akik 
nem fizetnek a tömegközlekedésért, hanem azok létszámát növelni, akik fizetnek a 
szolgáltatásért. Beszélt a szolnoki rendszerről, amit Kaposváron is terveznek megvalósítani a 
jövő évben. Információi szerint ez Szolnokon némi megoldást jelentett a tömegközlekedés  
kihasználtságában. Reményét fejezte ki, hogy ez Kaposváron is meg fog valósulni.  Kiemelte, 
hogy fontos a tömegközlekedés népszerűsítése, többek között a környezetvédelem miatt is.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő a finanszírozás tekintetében azért érdeklődött arról, hogy 
milyen intézkedéseket tervez a holding, mert a 2011-es költségvetés elfogadásakor is látszott, 
hogy a tömegközlekedés ilyen finanszírozási keretek között nem lesz működtethető. 
Elmondta, hogy konzultált szakemberekkel, és az derült ki számára, hogy nincs akkora 
tartalék az átszervezésben. A járatcsökkentés a szolgáltatás csökkentése. Azok az igények 
(amit például Heintz Tamás is megfogalmazott) jogos igények, még akkor is, ha nem tömegek 
igénye. Elmondta, hogy a fogadóóráján hasonló igény merült fel: a vasárnapi közlekedés  
(akik misére szeretnének menni) a Cserben problémát okoz. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
tanulók és a nyugdíjasok bérlete 20,9%-kal növekedni fog a jövő évben, ami drasztikus 
emelés. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Cserben tartott misékre oda lehet érni, és a 
visszaút is megoldott, de ezt csak az tudja, aki jár is oda.    
 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a kaposfürediek kérésével 
foglalkozni fognak, mint ahogy minden lakossági kéréssel foglalkoznak.  Tájékoztatott arról, 
hogy a világon mindenütt veszteséges a tömegközlekedés. 2006 óta az árkiegészítés mértéke 
változatlan, 30 egynéhány %-os reál értékveszteség mutatható ki. A normatív támogatásban a 
megyei jogú városoknak juttatott pénzek elégtelenek. A főváros arányaiban messze többet 
kap. Ebből az következik, hogy jól menedzselik a problémát. Kidolgozásra került egy 
javaslat, amely a Kormány asztalán van, ahol az volt a kérés, hogy legyen értékkövető az 
árkiegészítés, és a pénzelosztás legyen teljesítményarányos a városok között. Remélhetőleg 
ebben lesz elmozdulás, ami javít a helyzeten. Vannak azonban olyan tényezők, amelyekkel 
nem lehet mit kezdeni. Ilyen például az üzemanyag árának emelkedése. Közben folyamatos 
fejlesztések, korszerűsítések zajlanak, és ezek az intézkedések  a tömegközlekedés  
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népszerűsítését is szolgálják. Kiemelte, hogy a diákok és a nyugdíjasok bérletének ára még az  
emeléssel együtt is nagyon kedvezményes az összvonalas bérletekhez viszonyítva.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1934   Száma: 11.12.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 66/2011. 
(XII.22.) önkormányzati rendeletét a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, 
valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról 
szóló 7/1991. (IV.09.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1935   Száma: 11.12.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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264/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt 
részére 2012. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése 
mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 100.000 eFt önkormányzati támogatást 
biztosít.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. január 1-től folyamatosan 
 

----- 6. Előterjesztés távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző bevezetőjében elmondta, hogy a törvényi szabályozáshoz 
igazodva kell megtenni ezeket a változtatásokat. A bizottságok támogatták a javaslatokat, 
kérte a Közgyűlés támogatását is.  
 

-----Kérdések----- 
-----Hozzászólások----- 

 
Torma János tanácsnok emlékeztetett arra, hogy 2005-2006 tájékán egy évben 3-4 
alkalommal is volt gázáremelés, és nyilvánvalóan a hődíj is követte ezt az emelést. 2010-ben 
nem volt alapdíjemelés. 2011. január elsejétől pedig a fűtési díj és a távhődíj sem változott. 
Ilyen az elmúlt időszakokban nem volt, hogy a gáz- és a távhődíj mértéke változatlan.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1936   Száma: 11.12.15/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 3/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 67/2011. (XII. 
22.) önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló  3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
                                                                                                                                                                                                     

Szavazás eredménye 
 

#: 1937   Száma: 11.12.15/6/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 
valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
             
Eredménye  Voks:  Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 68/2011. (XII. 
22.) önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj 
megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

----- 7. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság négy javaslatot tett. Az első három 
javaslatot nem ítélte támogathatónak, a negyediket viszont igen. Az ebadó kapcsán beérkezett 
lakossági javaslatok többsége az ebtartás köztisztasági és a köznyugalmat zavaró elemeinek a 
kemény korlátozása érdekében fogalmazódtak meg. Ismertette, hogy itt ugyan nem adóról van 
szó, de aki nem teljesít, attól adók módjára behajtható az összeg. Elmondta, hogy közel 3000-
en küldték vissza a válaszlevelet, és 81%-uk egyetért az ebrendészeti hozzájárulás  
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bevezetésével. Minden kérdésre a többségi válasz azt jelzi, hogy a megcélzott irányok jók.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy olyan előterjesztésről van szó, amely a 
hivatal dolgozóinak sok munkát fog jelenteni, ráadásul nem a költségvetés bevételeit növeli 
majd. Éves szinten 10-15 millió Ft bevételt jelent, amit az ebek tartására kell fordítani.  
Megítélése szerint ha ez a rendelet „kutyafronton” megoldást jelent a városnak, akkor 
feltétlenül be kell vezetni. Ismertette, hogy a kaposváriak véleménye egybehangzó ebben a 
kérdésben.  A kutyákkal foglalkozó szervezeteket bevonták  az egyeztetésekbe, így alakult ki 
az előterjesztés végleges szövege. Elmondta, hogy éppen ezért nem fog semmilyen módosító 
indítványt támogatni,  mert erős a konszenzus. A bevezetés július elsejével történik, aminek 
oka egyrészt az, hogy tavasz végén vannak a kötelező védőoltások. Akkor lehet az Állatorvosi 
Kamarától megkapni a regisztert, amiből kiderül, hogy hány kutyát oltattak be. Tavaly az 
önkormányzat biztosította az ingyenes chipet. A cél ezzel az volt, hogy minden kutyának 
legyen gazdája, és ezzel párhuzamosan az, hogy minden kutya be legyen oltva. Az 
állatorvosok azt jelezték, hogy attól a pillanattól, ahogy a Parlament megalkotta a törvényt 
(mely lehetővé teszi az ebrendészeti hozzájárulás szedését), onnantól megnövekedett a 
kutyatulajdonosok érdeklődése az ivartalanítás iránt. (Ez ugyanis adómentességet garantál.) 
Ez is az egyik oka a júliusi bevezetésnek. Harmadsorban pedig elkerülhetetlen, hogy még 
tovább bővüljön az állatmenhely, hogy a gazdátlan kutyák bekerülhessenek, amihez viszont 
helyre van szükség. A gazdátlanul kóborló kutyák esetében (ha chippel el vannak látva), 
akkor önkéntesek visszaviszik a gazdához, de a visszajuttatás pénzbe kerül. Az intézkedések 
célja, hogy ne legyenek gazdátlanul kóborló ebek az utcákon.  
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy címzetes főjegyző úr miért nem támogatja  a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványát, amikor pont ő 
hivatkozott a kérdőívek összesített adataira. Azok alapján a nagy többség azt a javaslatot 
támogatja, hogy egy kutya esetén kapjanak mentességet (avagy kedvezményt) a kutyatartók. 
Elmondta, hogy azt el tudja fogadni, hogy a 11 állattartással foglalkozó szervezetnek más a 
véleménye, de a lakosság véleményét kellene preferálni.  
 
dr. Csató László tanácsnok pontosította, hogy a kérdőív alapján 74% vélte úgy, hogy az egy 
kutyát tartó és egyedülálló ebtulajdonosok kapjanak mentességet. Megkérdezte, hogy miért 
megy szembe az előterjesztő ilyen nagy többségi véleménnyel. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő megkérdezte, hogy milyen sztenderd alapján lesznek a kutyák 
veszélyességi kategóriába besorolva.  Érdeklődött, hogy a speciális (például mentőkutyák) 
esetében előfordulhat-e, hogy az ebtartók kibújnak a fizetési kötelezettség alól.  A  
tenyésztőkkel kapcsolatosan megkérdezte, hogy őket ez a rendelkezés nem érinti-e majd 
súlyosan. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy több egyeztetés is zajlott az 
ebrendészet ügyében, és így került végleges formába az előterjesztés szövege. Az egyeztető 
partnerek véleménye elfogadásra került, és ezért nem támogatja a módosítást. A veszélyessé 
nyilvánítás kapcsán az állatvédelemrő l szóló jogszabály egzakt módon pontosítja a minősítés 
szabályait. Az ebtenyésztők ha olyan kutyákat tenyésztenek, amelyek ismertetve vannak a 
rendelet szövegében (mint adó alól mentesített fajták), akkor nem kell fizetniük. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a chip és a védőoltás kötelező. A chip beültetésének árát a Kormány 
maximalizálta, mert országosan szeretnék általánossá tenni azt a rendszert, hogy azt 4 
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hónapos koráig minden kutya megkapja. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy bár megérti azt, hogy van egy elkötelezettség az  
ebekkel foglalkozó szervezetek felé, melyhez tartaniuk kell magukat az előterjesztőknek. 
Ugyanakkor megfontolandónak ítélte azt a megközelítést,  hogy az embert és egy kutyát 
tekintsünk társközösségnek. Azt javasolta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosításának 3. és 4. pontját fogadja el a Közgyűlés. 
  
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a bizottsági üléseken egyértelművé vált, hogy nem 
egy könnyű kérdésről van szó. Elsősorban köztisztasági, közegészségügyi, közrendvédelmi 
szempontokat lehetett és kellett ezúttal figyelembe venni. Mindezek mellett más szempontok 
is felmerültek. Sokak igénye a városban például az, hogy a kutyatartás feltételei javuljanak. 
Reményét fejezte ki, hogy fél év elegendő lesz ahhoz, hogy a most még kétes helyzeteket 
megnyugtatóan lehessen rendezni, és megtalálni a megfelelő válaszokat. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kifogásolta a társadalmi hatásvizsgálat eredményét, bár 
elismerte, hogy ezt nem is volt egyszerű fölmérni. Összességében támogathatónak ítélte az 
előterjesztésben megfogalmazottakat. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy a választókörzetében napi probléma az, hogy 
kutyák (kutyafalkák) támadnak emberekre. Az ebrendészeti hozzájárulásból befolyó összeg 
alkalmas lehet arra, hogy ezeket a helyzeteket – az összes kóbor kutya begyűjtésével – 
megoldja. Azt kérte, hogy a lehető legszigorúbban be legyenek gyűjtve azok a kutyák, 
amelyek gazdátlanul kóborolnak az utcákon. Ez a rendelkezés elősegítheti, hogy az ebtartók 
gondosabb gazdái legyenek állataiknak.  
 
 
dr. Giber Vilmos képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy nem a kutya választ gazdát, 
hanem fordítva. Ezzel együtt ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldani.  
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy a lakótelepi körzetében a kutyákkal kapcsolatos 
panaszok a leggyakoribbak. Ha ez a rendelet segít ennek a helyzetnek a megoldásában, akkor 
támogatható. Ráadásul a válaszadók véleményének döntő többsége szintén támogatja. Kérte, 
ha lesz bevétel ebből az adóból, akkor arra is gondoljon mindenki, hogy pár éve készült egy 
fölmérés a kutyafuttatókról, és ott már voltak elképzelések, amiknek a megvalósításához 
szükséges lenne bizonyos pénzforrás.  
 
Kiss Tamás képviselő aggályát fejezte ki,  hogy az ebadót követheti más állatok után kivetett 
adó is. Elmondta, hogy véleménye szerint sokan kihasználhatják a mentességet  jelentő  
pontokat, tehát például papíron nagyon sok ivartalanított kutya fog létezni, illetve sok chip 
nélküli kutya fog kóborolni az utcákon. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az eredeti előterjesztési szöveg mellett fog 
kiállni, a bizottsági módosításokat nem támogatja.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy vannak kijelölt kutyafuttató helyek, 
amiket szerencsére sokan vesznek igénybe. A befolyt összegtől nem azt remélik, hogy minden 
ebben a tárgykörben jelentkező probléma azonnal megoldódik, de a kezelésükhöz segítséget  



 35 

nyújt. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosításai közül a 4. pontot 
elfogadásra javasolta, a többi kiegészítést nem.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1938   Száma: 11.12.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak a 
rendelettervezet 2. § (b) pontjának ba) pontjára vonatkozó módosító indítványáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 58.82 55.55 
Nem 4 23.53 22.22 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1939   Száma: 11.12.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak a 
rendelettervezet 3. § (2) bekezdésére vonatkozó módosító indítványáról 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: 
 
 
 



 36 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1940   Száma: 11.12.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak a 
rendelettervezet 4. § -ára vonatkozó módosító indítványáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 64.71 61.11 
Nem 4 23.53 22.22 
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: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1941   Száma: 11.12.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak a 
rendelettervezet 5. §  (1) bekezdésére vonatkozó módosító indítványáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1942   Száma: 11.12.15/7/0/A/KT 
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Ideje: 2011 december 15 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről a módosításokkal együtt 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 69/2011. 
(XII.19.) önkormányzati rendeletét az ebrendészeti hozzájárulásról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1943   Száma: 11.12.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
265/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 15. § (1) bekezdésének i.) ponttal és a  16. §  
(3) bekezdésének ae.) ponttal történő kiegészítését jóváhagyja. 



 38 

E pontok szövegezése a következő: „ellátja az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos 
feladatokat.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----8.  Előterjesztés a köztisztasági rendelet módosításáról    
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Borhi Zsombor tanácsnok egy mondatot emelt ki az előterjesztésből, aminek elhangzását 
azért ítélte fontosnak, hogy csökkenjen Kaposváron az illegális szemétlerakás. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1944   Száma: 11.12.15/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 70/2011.(XII. 
20.) 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 
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#: 1945   Száma: 11.12.15/8/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 11:59  
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: 
 
266/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy állapodjon meg a 

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási és  
kezelési tevékenység (hulladéklerakó üzemeltetése) megszüntetéséről, továbbá a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft-vel a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási és  
kezelési tevékenység (hulladéklerakó üzemeltetése) változatlan szerződési feltételek 
mellett 2012. március 1. napjától történő ellátásáról. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2012. február 29. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2011. december 15-től 
kiterjeszti a kaposvári kommunális hulladéklerakóra beszállítható hatókört a Kaposváron 
kívül keletkező hulladékra, biztosítva ezzel a kaposvári lerakó egyenletes feltöltését a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program megvalósításáig. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2011. december 15.   

 
----- 9. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-

kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 

44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző----- 

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

 
-----Kérdések----- 



 40 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy erre azért kényszerültek, mert a hetvenvalahány 
beadott pályázatot az akkori minisztérium egy évig nem bírálta el. Utána is csak lassan történt 
az elbírálás. Kimondható, hogy ezzel hátrány érte a lakókat, hiszen később készült el az 
energiatakarékos felújítás.  

Szavazás eredménye 
 

#: 1946   Száma: 11.12.15/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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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: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 71/2011. 
(XII.19.) önkormányzati rendeletét az iparosított technológiával épült lakóépületek 
széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati 
támogatásról szóló 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1947   Száma: 11.12.15/9/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:02  
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: 
 
267/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparosított technológiával épült lakóépületek 
széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. 
(IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán a 
241/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat 17. pontját úgy módosítja, hogy az 
önkormányzati támogatást 2012. június 30-ig befejezett és elszámolt felújításokhoz biztosítja. 
A Közgyűlés a megkötött támogatási szerződések határidejének módosítását jóváhagyja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2012. június 30. 
 

-----10. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy egy éve változás állt be a haszonbérlő 
személyében, most a Kaposvári Sporthorgász Egyesület üzemelteti a tavat. Véleménye szerint 
jó irányú változás indult el a tó hasznosítását tekintve. A szabályozás módosításában kulturált, 
vonzó megoldásokat javasolnak a horgászat iránt érdeklők (akár külföldiek) részére is. Kérte 
az előterjesztés támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1948   Száma: 11.12.15/10/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 72/2011. 
(XII.21.) önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környékének használatáról és 
védelméről szóló 53/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv részeként csatolva. 
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-----11. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben 
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 

41/1994.  (X. 6.) önkormányzati rendelete 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző jogosnak ítélte azt az észrevételt, hogy elindul 
szeptemberben egy tanév,  ismeretesek a tandíjra vonatkozó szabályok, és menet közben 
módosítás történik. Még akkor is, ha a havi változás csekély mértékű,  nem sokakat érint, de 
mégiscsak érdekes kérdés, hogy lehet-e változtatni. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság ezt fogalmazta meg módosító javaslatában. Lehet úgy dönteni, hogy csak a 
következő tanévtől lépjenek hatályba a díjemelésre vonatkozó javaslatok, de lehet úgy is,  
ahogy az eredeti javaslat mondja (január elsejétől), és a második félévben ezeket alkalmazni 
lehet. Elmondta, hogy mindkettő jogszerű megoldás. Javasolta a Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványának az elfogadását.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1949   Száma: 11.12.15/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító 
indítványáról 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: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1950   Száma: 11.12.15/11/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendelettervezetről 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 73/2011.  (XII. 
20.)  önkormányzati rendeletét az önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak 
megállapításáról szóló  41/1994.  (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 
jegyzőkönyv részeként csatolva. 
 
 

-----12. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1951   Száma: 11.12.15/12/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:07  
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: 
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268/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosítási igényéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 

a.) A Közgyűlés elrendeli Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
módosítását a Toponár, Fejedelem utcai telkek vonatkozásában. 

b.) A Közgyűlés elrendeli Kaposvár Építési Szabályzatának módosítását annak 
érdekében, hogy az utólagos hőszigeteléseket az építmények teljes homlokzati 
felületén egy ütemben kelljen elkészíteni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2012. február 23.  

 
----- 13. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott 

belépődíjak, jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő 
közszolgáltatási szerződések módosításáról 

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

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

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy szívesen vett volna szóbeli indoklást is arra 
vonatkozóan, hogy miért szükséges a Közgyűlés kezéből kivenni ezt a lehetőséget, és a  
jövőben a polgármesterrel egyeztetve történjenek a díjmegállapítások.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a gazdasági társaságoktól mindenki eredményes 
működést vár és  azt, hogy a lehető legkevesebb közpénzt vigyék el. Megítélése szerint emiatt 
teljes mértékben rájuk kellene bízni a döntés jogát.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy több más önkormányzati tulajdonú 
cég esetében díjmegállapításkor elhangzik az az érvelés, hogy a Közgyűlés féken tudja tartani 
az árak, a díjak emelését. Ha ez a logika működik az önkormányzati tulajdonú más cégek 
esetében, akkor miért ne működhetne ezen cégeknél is, hiszen ezek is gazdasági társaságok. 
Megítélése szerint a polgármester úr szavai akkor állnák meg a helyüket, ha minden cég, 
minden intézmény esetében így járnának el, de ebben az esetben differenciálás történik a 
kulturális - és szórakoztató intézményeknél. Hangsúlyozta: ha a Közgyűlés ilyen kontrollt a 
jövőben nem tud gyakorolni, akkor a polgármester úrnak feltétlenül ott a helye ebben az  
ügyletben, de lényegesen szerencsésebb lenne fenntartani a Közgyűlés döntési lehetőségét.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1952   Száma: 11.12.15/13/0/A/KT 
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Ideje: 2011 december 15 12:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.21 
Nem 3 17.65 16.67 
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: 
 
269/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel 
összefüggő közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta:  
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az egyes önkormányzati 

létesítményekben (Jégcsarnok, Színház, Fürdő) a belépődíjak, jegy- és bérletárak 
kialakítása Kaposvár város polgármesterével történő egyeztetéssel az üzemeltető feladata.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2011. december 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 125/2010.(VI.10.) 

önkormányzati határozat 3., 4., 5. pontjait, és a 206/2010. (XI.11.) és a 4/2011. (I.13.) 
számú önkormányzati határozatait visszavonja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert titkársági igazgató  

 Határidő:  2011. december 31 
 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2011. (IV.28.) számú 

önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert titkársági igazgató  

 Határidő:  2012. június 30. 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház  

Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

A közszolgáltatási szerződés 5.3. pontja helyébe a következők lépnek: 
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„5.3. A Társaság üzleti terve elfogadásának részeként a Társaság a belépődíjak és bérletek 
áráról Kaposvár város Polgármesterével egyeztetve dönt, mely bevétel a Társaságot illeti 
meg.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2011. december 31. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Jégcsarnok 

Kft.-vel a Jégcsarnok üzemeltetésére Közszolgáltatási szerződést köt az alábbiak szerint: 
 

„ K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 

amely létrejött egyrészről a  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár, Kossuth tér 1.), képviseli: Szita 
Károly polgármester; pénzügyi ellenjegyző: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző (továbbiakban: 
Támogató), 

másrészről a  
Kaposvár Jégcsarnok Kft. (Cg: 14-09-305578, 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.) képviseli: 
…………………. ügyvezető igazgató (továbbiakban: Támogatott)  

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Szerződés tárgya, célja: 

1.1. A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban Ötv.) 8 § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a 
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a sport támogatása, az egészséges  
életmód közösségi feltételeinek elősegítése.  

1.2. Az Ötv. 8 § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város  
ezen közszolgáltatási feladatainak hatékony és költségtakarékos ellátása érdekében a 
……./2011.(….) számú önkormányzati határozat alapján Kaposvár Jégcsarnok Kft-vel a 
Kaposvár Jégcsarnok Kft tulajdonában lévő Jégcsarnok üzemeltetésére és hasznosítására 
közszolgáltatási szerződést köt. 

1.3. Jelen megállapodás alapján a Támogatott az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az  
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak 
közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő 
alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312/67, 2005. 11. 29.) 
hatálya alá tartozó támogatásban részesül. A határozat 5. cikk (1) bekezdése alapján az  
ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásával összefüggő me g 
nem térült költségeket, beleértve a vállalkozás ésszerű hasznát. Az ellentételezést 
kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. 

1.4. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratban foglalt közszolgáltatási szerződés a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 2/a §-ában foglalt rendelkezések 
alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles ügyletkötésnek. 

 
2. A Szerződés időtartama: 

2.1. Szerződő felek a jelen szerződést 10 év határozott időtartamra kötik meg. A 
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közszolgáltatási szerződés futamideje 2012. január 1. napjától 2021. december 31. 
napjáig tart. 

 
3. A Támogatott feladatainak meghatározása: 

3.1. A Támogatott tulajdonában lévő Jégcsarnok a 125/2010.(VI.10.), a 15/2011. (II.24.),  és a 
191/2011.(IX.29.) önkormányzati határozatokba foglaltak szerinti hasznosításával, a jelen 
szerződésben foglaltak szerint megállapított általános célú, árat nem befolyásoló 
működési támogatás mellett, a Támogatott üzleti tervében meghatározott kereteken belül 
az alábbi feladatok ellátását végzi: 

- sportlétesítmény üzemeltetése; 
- egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. 

A 125/2010.(VI.10.), a 15/2011. (II.24.), és a 191/2011.(IX.29.) önkormányzati 
határozatok jelen szerződés mellékletét képezik. 

4. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának pénzügyi feltételei: 

4.1. A Támogató vállalja, hogy a sportlétesítmény üzemeltetési feladatok – mint a gyermek és  
ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a sport támogatása, az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegítése összefüggő, közfeladat ellátásával kapcsolatban 
felmerülő, a Támogatott üzleti tervében szereplő általános célú működési költségeinek 
biztosítása érdekében vissza nem térítendő, speciális célú működési támogatást biztosít a 
Támogatott részére. 

A támogatás összegét Felek minden év február 28-ig jelen szerződés 4.6 pont alapján 
határozzák meg a Támogatott előzetes üzleti terve alapján. A támogatás összege egyik 
évben sem lehet 30 millió eurónál magasabb.  

Az év első két hónapjában az előző évi támogatás 1/12 – 1/12 része kerül kiutalásra. 

A támogatás összege havonta tárgyhó 01. napjáig kerül kiutalásra.  

4.2. A Támogatott éves üzleti terve elfogadásának részeként az Támogatott a belépődíjak és  
bérletek áráról Kaposvár város Polgármesterével egyeztetve dönt, mely bevétel a 
Támogatottat illeti meg. 

4.3. A Kaposvár kártya használatának helyi rendeletben szabályozott előírásai Támogatott 
által alkalmazott belépőjegyek, bérletek igénybevételére is irányadóak. 

4.4. A Támogatott köteles a részére biztosított támogatást a sportlétesítmény üzemeltetési 
feladatokkal és az egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység feladataival összefüggő ,  
a Támogatott alapító okiratában meghatározott tevékenységek kiadásaira fordítani. A 
támogatás összegét a következő, a létesítmény üzemeltetésével összefüggő  
költségtípusokra lehet felhasználni:  

a) Anyagjellegű ráfordítások: a vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az igénybe vett 
(vásárolt) szolgáltatások - le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - 
értéke, az egyéb szolgáltatások értéke, az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott  
(közvetített) szolgáltatások értéke. 

b) Személyi jellegű ráfordítások: alkalmazottak munkabére, a személyi jellegű egyéb 
kifizetések, valamint a bérjárulékok. 

c) Értékcsökkenési leírás. 

d) Egyéb ráfordítások. 
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4.5. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott összeg 
mértékének meghatározását a Támogatott által megadott paraméterek kalkulált költségek, 
illetőleg a közfeladatok előző évi költségeinek felmérése útján végezték el. 

4.6. A Támogatott kijelenti, hogy a támogatás mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás  
ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült  
költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve 
egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű 
profitot is. 

 Amennyiben a Támogatott más állami kedvezményben, támogatásban is részesül – ide 
értve a csekély összegű, de minimis támogatásokat is -, akkor azokat a bevételekhez  
hozzá kell adni. 

4.7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg felhasználásáról írásban köteles  
elszámolni a féléves és az éves beszámolójában a Támogatónak, illetve tudomásul veszi, 
hogy a Támogató a támogatási összeg felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.  
Amennyiben a Támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz 
eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást a Támogató 
felfüggeszti. 

4.8. A Támogatott a Határozat 5. cikk (5) bekezdésének való megfelelés érdekében speciális,  
elkülönített elszámolás vezetésére is köteles az 105/2003. (VII.18.) Kormány rendelet  
szerint. Belső számvitelében el kell különítenie az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése 
szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó és a megosztással 
érintett eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat. Ezeket a Számviteli 
Politikában rögzített egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell 
nyilvántartania olyan módon, hogy az egyes tételek speciális tevékenységekhez való 
hozzárendelésének módszere egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a 
vállalkozás közszolgáltatási körön belül és kívül eső tevékenységet is végez, a belső  
elszámolásában elkülönítetten kell feltüntetnie a közszolgáltatással, illetve az egyéb 
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeit és bevételeit, valamint a költségek és bevételek 
elosztásának paramétereit. 

A támogatott köteles mindazon dokumentumokat, amelyek a támogatás Határozattal való 
összeegyeztethetőségét alátámasztják, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig 
megőrizni. 

4.9. A Támogatott köteles a – bármely okból kifolyólag – fel nem használt összeget az 
írásbeli éves beszámoló Támogatóhoz történő benyújtását követő 15 napon belül a 
Támogató számlájára visszautalni.  

Amennyiben a támogatásra kapott összeget a Támogatott nem a szerződésben foglalt  
célnak megfelelően használja fel, visszafizetési kötelezettség terheli. 

 
 
 
 
 

5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei: 
 
5.1. A Támogató megbízza a Támogatottat a jelen szerződésben rögzített feladatok 

ellátásával, a Támogatott pedig azt elvállalja, az alábbi jogok és kötelezettségek 
figyelembevételével: 
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5.2. A Támogatott köteles azonnal írásban bejelenteni a Támogatónak, ha: 
a.) ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási eljárás  

megindításáról határoz, 
b.) köztartozása esedékessége több mint 3 hónapja lejárt. 

5.3. A szerződés teljesítését a Támogató megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés 
megkötése után akár az ő, akár a Társaság körülményeiben olyan lényeges változás állott 
be, hogy a szerződés teljesítése tőle el nem várható, továbbá, ha a szerződés megkötése 
után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak 
van helye.  

5.4. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha: 
a.) a jelen szerződésben meghatározott célok megvalósítása lehetetlenné vált, 
b.) a Támogató vagy a Támogatott jelen szerződésben, illetve a jogszabályokban 

meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

 

6. A szerződés teljesítésének ellenőrzése: 

 

6.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január 
hónapjában felülvizsgálják és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek. 

6.2. A Támogatott köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti tervét) a tárgyévet 
megelőző év mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év február 28.-ig az  
Önkormányzat elé terjeszteni.  

6.3. A Támogató jogosult ellenőrizni a Támogatott tevékenységét, valamint a Társaságot  
terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Támogató 
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Támogatott-tól, és helyszíni ellenőrzést 
folytatni az Ötv. 92. § (11) bekezdése b) pontja alapján. 

7. A szerződés megszűnése: 

 

7.1. A szerződés megszűnik: 

a) rendes felmondással az annak közlésétől számított 90 nap elteltével. 
b) A 5.4. pontban szabályozott azonnali hatályú felmondással 

 

8. Egyéb rendelkezések: 

 

8.1. Jelen megállapodásra az Ötv., a Ptk., a Ksztv., valamint a 2005/842/EK bizottsági 
határozat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

8.2. A szerződés 6 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal 
készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírnak. 

8.3. Jelen szerződés a Közgyűlés döntésével lép hatályba. 
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Kaposvár, 2011. ………………….. napján 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

képviseli: Szita Károly 

polgármester 

Kaposvár Jégcsarnok Kft. 

képviseli: dr. Mach Tamás 

ügyvezető igazgató 

 

Ellenjegyezte:  
 
 
             dr. Kéki Zoltán  
                      címzetes főjegyző 
 

melléklet 
125/2010. (VI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jégcsarnok térítési díjának  
differenciált megállapításáról és a létesítmény nyitvatartási idejének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a Jégcsarnok üzemidejét szeptember 1-től április 30-ig, míg a napi 
nyitvatartási idejét a hét valamennyi napján egységesen 8.00 órától 21.45 óráig terjedő  
időtartamban állapítja meg. Ha arra igény mutatkozik, fenntartóként hozzájárul a Jégcsarnok 
szeptember 1-jét megelőző időpontban történő  nyitásához azzal a feltétellel,  hogy a 
bevételeknek teljes egészében fedezniük kell az intézmény kalkulációján alapuló, felmerülő  
költségeket. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  

   Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2010. szeptember 1.  
 
 
2. A Közgyűlés a közönségkorcsolya idejeként kedden, csütörtökön, pénteken 18.00 órától 
19.30 óráig, illetve szombat és vasárnapi napokon 9.00 órától 11.00 óráig, 15.00 órától 17.00 
óráig, valamint 17.30 órától 19.30 óráig terjedő időtartamokat jelöli ki.  
A közönségkorcsolya meghatározott idejétő l eltérni indokolt esetben csak a fenntartóval 
történő előzetes egyeztetés alapján lehet a lakosság egyidejű tájékoztatása mellett. 
 
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  

   Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2010. szeptember 1.  
 
6. A Közgyű lés az iskolák számára vásárolt jégidő  szolgáltatás időkeretét kibővíti a diák  
jégkorongozók részére heti három alkalommal (edzés hétfői és szerdai napokon 18.00 órától 
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19.30 óráig, illetve a harmadik alkalomként a Szövetség által meghatározott bajnoki 
mérkőzések idejével) történő igénybevétel biztosításával. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a Sportcsarnokkal kötött megállapodás ezen határozatnak megfelelő  
módosítására.  
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  

   Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   2010. szeptember 1.  
 
15/2011. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 
37. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Jégcsarnok nyitvatartását az eddigi 8 hónapról 6 

hónapra szűkíti. E szerint, a létesítmény jégcsarnokként október 01- és március 30-a 
között fog üzemelni.  

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

 
 
191/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola átszervezéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Jégcsarnokot 

a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola helyett 2012. január 01-tő l a Kaposvári 
Jégcsarnok Kft. üzemelteti tovább a 15/2011. (II.24.) önkormányzati határozat 38. 
pontjában rögzített üzemeltetési, nyitvatartási feltételeknek megfelelően. Ettő l hosszabb 
ideig történő működésre, a felmerülő többletköltségnek az igénybevevő által történő  
megfizetése esetén kerülhet sor. A Kaposvár Hoki Club SE részére az óradíjszámítás  
alapja legalább a jégcsarnok mindenkori önköltségi óradíj ára legyen. A Jégcsarnok Kft.  
az iskolai jégidőt változatlan feltételek mellett biztosítja az Önkormányzat részére. 

A Jégcsarnok lízingdíjára eddig a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére átadott 
támogatást az Önkormányzat 2012-től a Jégcsarnok Kft. részére biztosítja működési 
támogatásként.  
 
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Molnár György igazgató 
   Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2012. január 01.” 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2011. december 31. (szerződés aláírása) 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Jégcsarnok Kft. 2012. évi 

saját bevétellel nem fedezett működési költségeinek finanszírozásához az iskolai jégidő  
vásárláson felül 2012. január-február hónapban havi 4.750 ezer Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2012. január 1. 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy azokat a kisértékű 

eszközöket, amelyeket a jégcsarnok megnyitása óta eltelt időszak alatt a Sportközpont 
vásárolt és saját eszközei közt mennyiségben tart nyilván, forgalmi értéken adja el a 
Jégcsarnok Kft-nek. A nagyértékű eszközök között nyilvántartott tárgyi eszközöket a 
Sportközpont adja bérbe a Jégcsarnok Kft-nek, évi 100.000 Ft + áfa összegben. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2011. december 31. (bérleti megállapodás megkötése) 
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Közgyűlés 

munkatervében ezentúl a novemberi ülés feladatai között szerepel az Együd Művelődési 
Központ jegy- és belépő árainak módosításáról szóló előterjesztés megvitatása. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  minden év november 30. 

 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2012. január 1-vel az 

Együd Árpád Kulturális Központ bruttó belépődíjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Vaszary Képtár (Agóra épületében) 
I. kategória: kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások 

 Felnőtt jegy 590,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 300,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 

II. kategória: múzeumi kiállítások (pl. Szépművészeti Múzeum, stb.) 
 Felnőtt jegy 1.420,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 710,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) 240,- Ft 
 
Vaszary Emlékház 
 Felnőtt jegy 590,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 300,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje 
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 Felnőtt jegy 470,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 240,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 

 Felelős:  Szita Károly polgármester    
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  2012. január 1. 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Élmény és 
Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint  
módosítja: 

A közszolgáltatási szerződés 5.3. pontja helyébe a következők lépnek: 

„5.3. A Társaság üzleti terve elfogadásának részeként a Társaság a belépődíjak és bérletek 
áráról Kaposvár város Polgármesterével egyeztetve dönt, mely bevétel a Társaságot illeti 
meg.” 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  

 Határidő:  2011. december 31. 
 
 

----- 14. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013-as bajnoki 
szezon jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1953   Száma: 11.12.15/14/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 12:12  
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: 
 
270/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.  
2012/2013-as bajnoki szezon jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére a 2012/2013-as 
bajnoki szezon jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéseként 2011. évre 16.940.800.- Ft 
+ ÁFA összegű szponzori támogatást biztosít a költségvetési hiány terhére. 
 
 
            Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
M olnár György gazdasági igazgató 

Határidő:  2011. december 3.  
 
 

----- 15. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
magasabb vezetői megbízásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester ismertette, hogy egy pályázat érkezett a magasabb vezetői feladatok 
ellátására. Köszöntötte a pályázót (Varga M agdolnát), és megadta a lehetőséget számára, hogy a 
pályázati anyagát szóban kiegészíthesse.  
 
Varga Magdolna pályázó elmondta, hogy 14 éve dolgozik a Liget Otthon élén. Jól ismeri a 
város szociális ellátási területének jelentős részét. Amikor részt vett az előkészítő munkában, 
akkor döntötte el, hogy szeretne ebben tevékenyen is részt venni. Kérte a képviselők segítségét és 
elképzeléseinek támogatását.  Mivel a pályázatot mindenki ismeri, ezért külön nem kívánta 
semmivel sem kiegészíteni.  

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
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Torma János tanácsnok ismertette, hogy a Népjóléti Bizottság mellett a Szociális Szakmai 
Szövetség is véleményezte és egyhangúlag támogatta Varga M agdolna pályázatát.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kifejtette, hogy Varga M agdolna személyéről és  szakmai 
elkötelezettségéről csak jót tud mondani. Ugyanakkor az egész átszervezéssel kapcsolatban 
komoly fenntartásai vannak.  Nehezményezte, hogy egy hasonlóan felkészült, nagy tudással 
rendelkező szakember (Szabó János) került ki a szociális rendszerből jóval hamarabb, mint ahogy 
a kora alapján nyugdíjba kellett volna vonulnia.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok kifejtette, hogy személyesen győződött meg Varga M agdolna 
munkájáról, amiről csak jókat tud elmondani, ezért támogatásáról biztosította.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1954   Száma: 11.12.15/15/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:28  
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: 
 
271/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy - határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyának változatlanul hagyása mellet - megbízza Varga M agdolnát 5 év 
határozott időre, 2012. január 1-től 2016. december 31-ig a SzocioNet Egyesített Szociális 
Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
 
Garantált illetmény:        233.900.- Ft 
Garantált összegen felüli illetmény:            2.700.- Ft 
Vezetői pótlék:               50.000.- Ft 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 



 57 

Határidő:    2011. december 31. 
 
 

----- 16. Előterjesztés a Liszt Ferenc Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
magasabb vezetői megbízásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Nagyné Soltra Monika pályázó rendhagyó módon kezdte a beszédét: meghívott minden 
képviselőt a zeneiskola karácsonyi koncertjére.  Elmondta, hogy az iskola épülete az idei évben 
100 éves, és a hangversenyt (valamint az egész évet is) úgy szervezték, hogy a „100 év 100 
hangverseny” jegyében teljenek a programok. Így tehát a karácsonyi előadás pont a 100. 
hangverseny. Felhívta a Közgyűlés figyelmét arra, hogy az iskola műemlék jellegű  épülete 
nagyon rossz állapotban van. Kérte, hogy amikor az iskolák korszerűsítése kerül napirendre,  
akkor ne felejtsék el a zeneiskola épületét sem. Elmondta, hogy a legjobb tudása szerint fogja 
átvezetni ezen a nehéz időszakon az iskolát, illetve a jövőben is marad a magas szintű zenei 
képzés. M egköszönte az önkormányzatnak és Szita Károly polgármester úrnak, hogy segítették 
(segítik) az iskola működését.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1955   Száma: 11.12.15/16/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:32  
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: 
 
272/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 



 58 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Nagyné Soltra M ónikát, a Liszt Ferenc 
Zeneiskola –  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igaz gatói, magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával - az intézménynél fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlanul hagyása mellett – határozott időre, 2012. január 1-től 2016. augusztus 15-ig. 
 
Garantált illetménye:   193.040.- Ft 
További szakképzettség:    15.443.- Ft 
M agasabb vezetői pótléka:    60.000.- Ft 
Kiemelt munkavégzésért járó 
kereset- kiegészítés:     11.900.- Ft        
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:   2011. december 31. 
 
Szita Károly polgármester mindkét pályázónak gratulált, és a képviselők nevében is kívánt 
sikeres, eredményes  munkát.  
 

-----17. Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 
átalakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1956   Száma: 11.12.15/17/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítő határozati javaslattal együtt, az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
273/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő átalakulásáról szóló tájékoztatót és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 
vagyonátadó bizottságába Molnár György gazdasági igazgatót delegálja. 

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

 
2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága által használt Kaposvár, Somssich P. u. 5. számú alatt lévő 
906/2/A/1, 906/2/A/2, 906/2/B/1,  valamint a 906/2/E/1 hrsz-ú ingatlanok a 
katasztrófavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 84. §-a értelmében 2012. január 1. napjával az állam tulajdonába 
kerülnek. 

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

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának 

Hivatásos Tűzoltósága által a Fő u. 63. szám alatti, 638/A/6 hrsz-ú műhelyként használt 
ingatlanra kötött használati szerződést a felek közösen megszüntetik. A Közgyűlés az 
ingatlant a törzsvagyonból kiveszi, és azt bérbeadásra az előterjesztés mellékletében írt 
tartalommal meghirdeti. 

 
 Felelős: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 Határidő: 2011. december 21. (pályázat közzététele) 
 

4. A Közgyűlés 2012. január 1-től az Állami Tűzoltóság részére az Arany J. utcai 
sporttelepen a 4364/9 hrsz-ú ingatlanból 18970 m2 nagyságú területre térítésmentes 
használatot biztosít gyakorló pálya használat céljára. A Közgyűlés egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

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

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a megszűnő városi tűzoltó-parancsnokság dolgozói 
2011. decemberi bérét 2012. januárjában a M egyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
átvett pénzeszköz terhére kifizeti. 
 
 
 

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

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a megszűnő városi tűzoltó-parancsnokság pénzügyi 
vezetője 2011. decemberi és 2012. januári bére és járulékai 668 e Ft összegű pénzügyi 
fedezetét 2012. évi költségvetésében biztosítja. A kifizetésre a M egyei 
Katasztrófavédelmi Igaz gatósággal kötendő megállapodás alapján kerül sor.  
 

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

----- 18. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2012. évi működési 
előleg kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1957   Száma: 11.12.15/18/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:35  
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 
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Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
274/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012. évi Sport Keret terhére az 
alábbi összegű működési előlegeket biztosítja, mely összegek az egyesületeknek a 2012. évre 
biztosított eredményességi, működési és utánpótlás nevelési támogatásból levonásra kerülnek. A 
működési előleg csak abban az esetben kerül kifizetésre, ha a sportszervezet a 2011. évi 
támogatással maradéktalanul elszámol. 
 

   SE neve   2012. évi működési előleg (eFt) 
-------------------------------------------------------------- 
1. BITT KNRC   150 
2. Favorit AC     80 
3. K. Asztalitenisz Club     80 
4. K. Atlétikai Club     50 
5. K. Közép.Adorján SE  130 
6. K. Nehézatlétikai SE  130 
7. K. Vízilabda Klub  180 
8. K. Vízügyi SC   220 
                                        ------------------------------ 
Összesen:            1.020 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:              Stickel Péter igazgató 
                M olnár György igazgató 
Határidő:    2012. január 31.  
 
 

----- 19. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok és általános 
iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
módosító indítványával együtt támogatja az előterjesztést.  
  

-----Kérdések----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő kifejtette, hogy az előterjesztés szerint 2012-2013-ban az 
induló osztályoknál az idei 21 általános iskolai osztályhoz képest 23 osztály  indul majd, 
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miközben fogy a gyereklétszám. M egkérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy kevésbé lesznek 
zsúfoltak az osztályok, mert ha igen, akkor az mindenképp pozitív változás.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a remények szerint ennyi indul, nem kívánnak 
korlátozni 21 induló osztályra. Azokban az iskolákban, ahol két első osztály  is indítható, ott erre 
meg kell adni a lehetőséget. Reményét fejezte ki, hogy fel lehet majd tölteni ezeket az 
osztályokat.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő megítélése szerint a jelenlegi ismeretek alapján többet nem 
lehetett volna a képviselők elé tenni javaslatként, mert sok kérdésben nincs információ.  
Különösen nagy problémát a finanszírozás terén lát.  Elmondta, hogy nem ért egyet a Kormány 
szándékával, mert az önkormányzatok általában jó gazdái a közoktatásnak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az új köznevelési törvényben nagyon sok jó elem is 
van, ami eddig hiányzott a magyar közoktatásból. Ilyen a pedagógusok bérének garantálása vagy 
az, hogy olyan egységes szemléletet próbál megvalósítani, amely az oktatás mellett a nevelést is 
hangsúlyozza. Ilyen elem az is, hogy visszahozza a szakfelügyeleti rendszert, ami biztosítja, hogy 
bárhol is tanuljon egy diák, megkaphassa ugyanazt az oktatást. Szintén fontos a szakképzés olyan 
irányú változása, ami igazodik a munkaerőpiac igényeihez.  Az előző két Kormány 
oktatáspolitikáját elfogadhatatlannak nevezte. Elmondta, hogy várja annak lehetőségét, hogy 
milyen feltételek mentén és hogyan lehet az önkormányzatoknak megtartani és működtetni az 
iskolákat, mert élni kíván ezzel a lehetőséggel.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1958   Száma: 11.12.15/19/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:43  
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: 
 
275/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat:  
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1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
(Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda, Tar Csatár Központi Óvoda) 
valamint a Kaposvár és Kaposújlak (  Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda), Kaposvár, Orci 
és Patalom ( Festetics Karolina Központi Óvoda) és Kaposvár és M agyaregres ( Petőfi Sándor 
Központi Óvoda) által  fenntartott óvodákba 2012. március 27-én  8-17 óráig, és 2012. március 
28-án 8-16 óráig  lehet beiratkozni. 

 
  Felelős:                  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Stickel Péter igazgató 
  Határidő:               2012. március 28. 
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, Kaposvár M egyei Jogú Város  
(Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda, Tar Csatár Központi Óvoda) 
valamint a Kaposvár és Kaposújlak ( Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda), Kaposvár,  Orci 
és Patalom ( Festetics Karolina Központi Óvoda) és Kaposvár és M agyaregres  (Petőfi Sándor 
Központi Óvoda) által  fenntartott óvodákba  a 2012/2013-as nevelési évben  83 csoport 
indítható az alábbiak szerint: 

A 2012/2013-as nevelési évben 
működő óvodai csoportok  száma: 

Sorsz
. 

Intézmény neve Csoportszám Csoportszám 
összes 

Bajcsy-Zsilinszky 
Utcai Központi 

Óvoda 

4 

Béke Utcai 
Tagóvoda 

4 

Jutai Úti  
Tagóvoda 

2 

1.  

Arany János 
Tagóvoda 

6 

16 

Rét Utcai 
Központi Óvoda 

4 

Szigetvári Utcai 
Tagóvoda 

2 

2.  

Madár Utcai 
Tagóvoda 

5 

11 

Tar Csatár 
Központi Óvoda 

4 

Szántó Utcai 
Tagóvoda 

4 

3.  

Szentjakabi 
Tagóvoda 

4 

12 
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Festetics 
Karolina 
Központi Óvoda 

6 

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

3 

Damjanich Utcai 
Tagóvoda 

3 

4.  

Tallián Gy. Utcai 
Tagóvoda 

3 

15 

Petőfi S ándor 
Központi Óvoda 

8 5.  

Búzavirág 
Tagóvoda 

6 

14 

Nemzetőr S ori 
Központi Óvoda 

8 

Honvéd Utcai 
Tagóvoda 

4 

6.  

Kaposfüredi 
Tagóvoda 

3 

15 

  Összes: 83 83 
   
  Felelős:                  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:      Stickel Péter igazgató 
  Határidő:                2012. szeptember 01. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár és Környéke Általános 
Iskolai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott általános iskola  1. osztályaiba 
2012. március 21-én 8-17 óráig, valamint 2012. március 22-én 8-16 óráig lehet beiratkozni. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik: Stickel Péter igazgató                               
      Határidő:           2012. március 22.    
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott általános iskolába a következő módon határozza 
meg a 2012/2013 tanévben indítható általános iskolai első osztályok számát: 

Iskola neve 2012/ 13 

Kodály Központi Á.I. 3 
Benedek Tagiskola 1 
Berzsenyi Tagiskola 2 
Gárdonyi Tagiskola 2 
Kisfaludy Tagiskola 2 
Kinizsi Tagiskola 2 
II.Rákóczi Tagiskola 2 
Pécsi UtcaiTagiskola 1 
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Zrínyi Tagiskola 2 
Honvéd Tagiskola 2 
Toponári Tagiskola 2 
Toldi Ltp-i Tagiskola 2 
ÖSS Z. 23 

 
Az osztályszámok a tagintézmények között nem csoportosíthatók át. Első osztály  csak legalább 
21 tanuló beiratkozása esetén indulhat. 
 
    Felelős:                 Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:    Stickel Péter igazgató 
    Határidő:            2012. szeptember 01. 
 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Tagiskolában a 
2012/2013-as tanévben kis létszámú fejlesztő osztály  induljon, amennyiben a számított létszám 
legalább 21. fő.  
 

    Felelős:                 Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:    Stickel Péter igazgató 
    Határidő:            2012. szeptember 01. 
 
 

-----20. Előterjesztés a III. Kapos vári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez több mint 60 millió Ft-ba kerül a városnak, ami 
nem kevés pénz. Most még ugyan nem ismertek a 2012.  évi költségvetés számai,  mégis javasolja 
az előterjesztés támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1959   Száma: 11.12.15/20/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 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: 
 
 
276/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2012. évi kiemelt rendezvények 

sorába illeszkedő II. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről szóló 
előterjesztést. A Közgyűlés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválra vonatkozó 
támogatási szerződést jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. A  Közgyűlés a rendezvény céljára térítés nélkül biztosítja a Szivárvány 
Rendezvényházat, valamint a belvárosi övezet közterület használatát együttesen bruttó 
18.500.000 Ft értékben. A Közgyűlés 2011. évi költségvetési rendelet céltartalékában e célra 
elkülönített keret terhére 12 000 000 Ft-ot biztosít a rendezvény előkészítésére és  
kötelezettséget vállal, hogy 2012. évben a  Fesztivál  támogatására  költségvetésében 
33.000.000 Ft-ot szerepeltet. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

    M olnár György igazgató 
Határidő:  2011. december 20. (a szerződés aláírására), 

    2011. december 31. (2011. évi költségvetés módosítására) 
2012. február 23. (2012. évi költségvetésbe tervezésre) 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az Európai Bizottsághoz 

címzett egyedi támogatási kérelem elkészítésére és benyújtására. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
   Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. december 30.  

 
 

----- 21. Előterjesztés a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti "Fogadó a Bárányhoz" 
Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy van kiegészítő határozati javaslat, melynek lényege,  
hogy a jóváhagyó döntést követően a szerződés 2012. január 16-tól lép életbe, és lesz lehetőség 
pályázni a leépítendő álláshelyekre.  
  

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mi a garancia arra, hogy azok a fejlesztések, amik a 
pályázatban rögzítve lettek, meg is fognak valósulni.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy akkor is javasolná a bérbeadást, ha a 
pályázó semmilyen fejlesztést nem ígérne. Ennek oka egyszerű: a bérbeadás éves szinten 21 
millió Ft megtakarítást jelent. A legfontosabb cél tehát az, hogy az éttermet ne kelljen közpénzből 
finanszírozni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ez az előny elérhető a konstrukcióval, de sokan 
vélekednek úgy, hogy a bérleti díj nagyon alacsony összegben lett megállapítva. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondása szerint az előterjesztői szándék és logika érthető. 
Ugyanakkor közpénzből egy olyan ügybe tett bele az önkormányzat többségi döntéssel jelentős 
összeget, amiből lehetett látni, hogy erős kockázata van annak, hogy veszteséges lesz.  
Véleménye szerint a bérbeadás egy korábbi rossz döntés következménye.  
 
Szita Károly polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a teljes beruházásnak csak egy 
töredéke az étterem,  az termelt 21 milliós veszteséget, és csak az kerül bérbeadásra. A 
beruházást megelőzően bérelt helyekre kellett elmenniük gyakorlatra a kaposvári diákoknak. Az 
akkori döntéssel (a beruházás megvalósításával) mindenki egyetértett. 
 
Dér Tamás tanácsnok hivatkozott a korábbi javaslatára, mely szerint csak vállalkozásként lehet 
az éttermet és a fogadót üzemeltetni, és most egy kaposvári vállalkozó fogja ezt megtenni.  
Információi szerint a bérlő minőséget fog hozni az étterembe.  
  
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy nem a bérleti díjjal van a probléma. Véleménye szerint 
szerencsésebb lett volna egy rövidebb időszakra pályáztatni.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a szomszédos telek beépítésének 
döntésével ma is mindenki egyetért, annak megvalósításakor jó döntés született. A szabályozás 
változott úgy, hogy az eleve veszteségesre ítélte az üzemeltetés, a cselekvési lehetőségek 
korlátokba ütköztek.  M agánszektorban ezek a korlátok nem léteznek, tehát mások a lehetőségek 
egy vállalkozás esetében. Ismertette, hogy a bérleti pályázat (ami nem 300 ezer Ft-os bérleti díjjal 
került kiírásra),  iránt senki sem érdeklődött. Ezt követően került sor arra, amit a rendelet előír,  
vagyis ajánlatkérési eljárás indult. Egy pályázat érkezett, ami eredménytelen lett, mert nem arról 
szólt, amire ki lett írva. A kérés az volt (és be lett hozva a Közgyűlés elé), hogy ne 5, hanem 10 
évre kerüljön bérbeadásra, és azért hosszabb időre, mert a bérlő fejleszteni kíván. A rendelet 
szerint ha valaki fejleszt, akkor hosszabb időre lehet a szerződést megkötni. A Közgyűlés 
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mindezt támogatta. Ennek eredményeként a veszteség eltűnik a költségvetésből, és még több 
mint 3 millió Ft-os nyereség is lesz. A szakképzést pedig vállalnia kell az intézménynek. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1960   Száma: 11.12.15/21/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő határozati javaslattal együtt az alábbiak szerint szavazott a 
határozati javaslatról: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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277/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
1.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti 86/1 hrsz-ú 

Fogadó a Bárányhoz tanétterem és tanszálló 2012. január 1. napjától 10 éves határozott 
időtartamú bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást eredményesnek, a Bárány Fogadó 
Kft. által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
   Csiba Ágota igaz gató 
Határidő:  azonnal (határozat közlésére) 

 

2.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Széchenyi István Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatóját, hogy a Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és 
Tanszálló 2012. január 16. napjától 10 éves időtartamra vonatkozó bérüzemeltetésére 
300.000,- Ft + ÁFA havi bérleti d íjjal a Bárány Fogadó Kft-vel (Kaposvár, Erdősor u. 2/b.,  
képviseli: Papp József ügyvezető) szerződést kössön.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
   Csiba Ágota igaz gató 

 Határidő:   2011. december 31. 
 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad  

     - a konyha szinten 2 db hűtőkamra beépítéséhez,  
     - a belső, udvari terasz befedéséhez és téliesítéséhez kiszerelhető nyílászárók beépítésével,  
     - a gázfűtés és melegvíz előállítás korszerűsítéséhez,  
     - emeleti étterem belsőépítészeti változtatásához és klíma beépítéséhez,  
     - hotelszinteken a padlószőnyegek cseréjéhez. 
 
    A kivitelezési munkák Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és 

Pályázati Igazgatóságának műszaki ellenőrzése mellett végezhetők és a beruházás költségei a 
bérleti díjba nem számíthatók be. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az átalakítási munkálatok a 
szerződés aláírásának napjától elkezdődjenek. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal (határozat közlésére) 
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4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Széchenyi István Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző Iskola igaz gatója a Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és 
Tanszállóban foglalkoztatott, 2011. december 31-ig határozott idejű kinevezéssel rendelkező 
közalkalmazottak kinevezését 2012. január 15.  napjáig meghosszabbítsa, valamint felkéri az 
igazgatót, hogy a Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszállóban foglalkoztatott 
közalkalmazottak átadás-átvételéhez a Kjt. 25/A. §-a szerinti eljárást folytassa le. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:  2012. január 15. 

 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Kereskedelmi és  

Vendéglátóipari Szakképző Iskolában a Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálló 
üzemeltetésének vállalkozásába adásával 2012. január 16. napjával 20 fő közalkalmazotti 
álláshelyet megszüntet.  
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 Határidő:            2012. április 30. (létszámcsökkentési pályázat) 

 
 

----- 22. Előterjesztés az időskorúak átmeneti ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 1961   Száma: 11.12.15/22/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:57  
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: 
 
278/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az időskorúak átmeneti otthona 
nyújtotta ellátás biztosításának lehetőségét az önkormányzati feladatellátás, és a szociális 
szolgáltatások átszervezésének ismeretében tekinti át ismét. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető  
Határidő:   a szociális szolgáltatások újraszabályozását követő 60 napon belül 
 
----23. Előterjesztés a Kaposvár-S ántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulási megállapodásban az integrációból következő változások átvezetéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
#: 1962   Száma: 11.12.15/23/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület a módosító indítványokkal együtt 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: 
 
279/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulásnak a csatolt mellékletben lévő társulási szerződés módosítását a 
bizottsági módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a társulási szerződés módosításának aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2011. december 31.  

 
-----24. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 

Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1963   Száma: 11.12.15/24/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 13:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület a módosító indítványokkal együtt 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: 
 
280/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti  
Intézmény alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint: 
 
1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. A költségvetési szerv telephelyei: 

1. Telephely neve: SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ  
Telephely címe:   Kaposvár, Ezredév u. 22. 
Nyújtott szolgáltatások:   családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői 

 hálózat, szenvedélybetegek közösségi ellátása,  
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:  

Kaposvár, Szent Imre u. 14. (családsegítés) 
Sántos, Fő u. 112. (családsegítés, közösségi ellátás) 

 Területi iroda: Sántos, Fő u. 112. (gyermekjóléti szolgáltatás) 
 

2. Telephely neve: SzocioNet Liget Időskorúak Otthona  
Telephely címe:   Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. 
Nyújtott szolgáltatások:  időskorúak ápolását, gondozását nyújtó ellátás, étkeztetés, 

időskorúak nappali ellátása 
 
3. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ  

Telephely címe:   Kaposvár, Béke u. 47. 
Nyújtott szolgáltatások:  étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Sántos, Fő u. 112.  

 
4. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Petőfi u. 18. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása, étkeztetés 
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5. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása, étkeztetés 
 

6. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Orci u. 1. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása, étkeztetés 
 

7. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Telephely címe:   Sántos, Fő u. 112. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása 
 

8. Telephely neve:   SzocioNet Szociális Gondozási Központ,  
 Gyöngyfa Napközi Otthon 

Telephely címe:   Kaposvár, Rippl. R. u. 11. 
Nyújtott szolgáltatás:  fogyatékosok nappali ellátása 

 
9. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Irányi D. u. 12-14. 
Nyújtott szolgáltatás:  otthoni ápolási szolgálat 
 

10. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Nemzetőr sor 10. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
11. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Búzavirág u. 19. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
12. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Somssich P. u. 10. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
13. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
14. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Petőfi u. 18. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde” 

 
2. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül a következővel: 
 
„5. Alapvető szakágazat: 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül” 
 
3. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 



 75 

„8. A költségvetési szerv fenntartója:  
 Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

A Társulás székhelye: Kaposvár, Kossuth tér 1. 
(Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Sántos Község Önkormányzata)” 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2011. december 31.  
 
 

----- 25.Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2011. évi 
felülvizsgálatáról 

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

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Torma János tanácsnok gratulált az előterjesztőnek a kiválóan összeállított anyaghoz, melyből 
jól látszik, hogy 2003-tól ezen a szolgáltatási területen a város mennyit fejlődött.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1964   Száma: 11.12.15/25/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint döntött:  
 
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: 
 
 
 
281/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2011. évi 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 

----- 26. Előterjesztés háziorvosi praxis cseréhez önkormányzati igazolás kiadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1965   Száma: 11.12.15/26/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint döntött:  
 
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: 
 
282/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a háziorvosi praxiscseréhez 
önkormányzati igazolás kiadásáról szóló előterjesztést és hozzájárul a mellékletként csatolt 
igazolás kiadásához, egyben felhatalmazza a Polgármestert az igazolás aláírására. 

 
 

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

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző javasolta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi és 
az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság módosító indítványa alapján Ezerjó legyen az 
utca neve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1966   Száma: 11.12.15/27/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint döntött:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
283/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 18232/1 hrsz. alatti út 
a „Ezerjó utca” nevet kapja.   

 
 Felelős :  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik  :  dr. Farkas Edit aljegyző 
 Határidő :  2011. december 31. 
 
 

----- 28. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről 
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Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1967   Száma: 11.12.15/28/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:03  
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: 
 
284/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a Jogo Bonito Kft-től 
térítésmentesen átvesz 2 db LCD televíziót és 10 db irodai forgószéket, melyeket a Somogy 
M egyei Rendőr-főkapitányság részére adományozza azzal, hogy azok a Kaposvári 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának a használatába kerüljenek. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközök adományozásával kapcsolatos 
megállapodást aláírja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 Határidő:   2012. február 10. 
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----- 29. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1968   Száma: 11.12.15/29/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:03  
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: 
 
285/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt a 
következőképpen módosítja: 

 
Az együttműködési megállapodás II. pontjában az önkormányzati megbízott: Ráczné Varga 
M ária helyett Somlainé Ferincz Judit. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató   

  Határidő:    2012. január 15. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Horvát Kisebbségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt a 
következőképpen módosítja: 

 
Az együttműködési megállapodás II. pontjában az önkormányzati megbízott: Balogh Réka 
helyett F. Néber Ákos. 

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

  Határidő:    2012. január 15. 
 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt nem módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató   

  Határidő:    2012. január 15. 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Német Kisebbségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt nem módosítja.   
 

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

  Határidő:    2012. január 15. 
 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a módosított 

együttműködési megállapodások aláírására.   
 

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

  Határidő:    2012. január 15. 
 

----- 30. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti üresen álló helyiségek hasznosítási 
javaslatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester javasolta, hogy legyen kivéve a törzsvagyonból a forgalomképes 
törzsvagyonba ez az ingatlan. M ost még nem kerül kiírásra a pályázat az ingatlan hasznosítására, 
mert először döntés kell szülessen arról, hogy megkapja-e a város  Rippl Rónai teljes örökségét, 
melyet ebben az épületben lehetne elhelyezni (vagy csak annak egy részét), így erről később 
készül előterjesztés. Kérte a Közgyűlés támogatását.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1969   Száma: 11.12.15/30/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
286/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti  
alábbi  üresen álló  
                                      15/A/8   hrsz.  képcsarnok                 330,33 m2 
                                      15/A/54 hrsz.  egyéb helyiség           129,55 m2 
                                      15/A/52 hrsz.  iroda                             69,75 m2 
                                      15/A/45 hrsz.  raktár                         117, 78 m2   
  
ingatlanait a törzsvagyonból kivonja.  
Az ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítja.        
 
Felelős:                         Szita Károly       polgármester 
Közreműködik:             Sallay Attiláné   igazgató 

     Határidő:     2011. december 31. 
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----- 31. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatti épület fogadószintjén lévő helyiség 
külső szigetelési költségének bérleti díjba történő beszámításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1970   Száma: 11.12.15/31/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
287/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad az 
Otthon Lakásszövetkezet részére a Kaposvár, Honvéd u. 49.  sz. alatti épület fogadószintjén  lévő  
bérlemény külső szigetelési munkálatainak elvégzéséhez. 
A felmerülő költségek összegéből nettó 354.915,- Ft  a bérleti díjba beszámításra kerül oly 
módon, hogy az a havi bérleti díj 50 %-áig terjedhet. 
A bérleti díjba történő elszámolás 2012. január 1-től kezdődik. 
 
Bérlő a szigetelési munkákat a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának 
műszaki ellenőrzése mellett köteles végezni. 
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek teljes elszámolása előtt 
megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 
 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
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Közreműködik:             Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:                       2011. december 31.  (megállapodás aláírása) 
 
 

----- 32. Előterjesztés a Béke u. 47. szám alatti ingatlan használatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat 
továbbra is támogassa a M ozgáskorlátozottak Egyesületét az ingatlan hasznosításával. 
Elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

-----Kérdések----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1971   Száma: 11.12.15/32/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
288/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Béke u. 47. sz. alatt 
lévő 507 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2012. január 1-től 5 éves határozott időtartamra a 
M ozgáskorlátozottak Somogy M egyei Egyesülete részére közcélú adományként térítésmentesen 
használatba adja.  
Tekintettel arra, hogy az Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet, a térítés nélküli 
használatba adásnak ÁFA fizetési vonzata nincs. 
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A helyiségcsoport használata során felmerülő közüzemi költségeket a használó köteles viselni, és 
gondoskodnia kell a létesítmény karbantartásáról. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                       2011. december 31.  (bérleti szerződés aláírása) 
 
     

----- 33. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1972   Száma: 11.12.15/33/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
289/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a M egyei és Városi Könyvtár módosító okiratát és az 
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2011. december 28. 
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----- 34. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék 
Egyesület megállapodásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1973   Száma: 11.12.15/34/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
290/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal, a Napkerék Egyesülettel Együttműködési M agállapodást köt. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

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

----- 35. Előterjesztés a megújult Művelődési Központ névválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy felkérték a kaposváriakat arra, hogy döntsenek a 
névválasztás kérdésében. Az előterjesztés mellékleteként csatolták a közvélemény-kutatás 
eredményét. Tájékoztatott arról, hogy lesz majd olyan előterjesztés is, amely a megújult kulturális 
központ belső tereit is névvel látja el.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1974   Száma: 11.12.15/35/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.66 72.21 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
291/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az intézmény hivatalos nevének 
változatlan megtartása mellett a megújult épületet „Együd Árpád Kulturális Központ”- nak 
nevezi el. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Horváth Gáborné igaz gató  
Határidő:   2012. január 1. 
 
 

----- 36. Előterjesztés a Közgyűlés 2012. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1975   Száma: 11.12.15/36/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
292/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évi munkatervét és 2012. évi jogalkotási 
programját elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
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----- 37. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal teljesítmény-követelményeinek alapját 

képező célokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1976   Száma: 11.12.15/37/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
293/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljai az 
alábbiak: 

A négyéves várospolitikai koncepcióban és a különböző ágazati koncepciókban foglaltak,  
továbbá a Közgyűlés munkatervében megfogalmazottak valamint a Közgyűlés és szervei 
határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása, betartatása. 

Kiemelt célok továbbá:  

- az új Önkormányzati Törvényből, valamint a közigazgatás átalakításából adódó feladatok 
végrehajtása; 

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 
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- a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása; 
- „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai célokat megfogalmazó 4 
  éves átfogó program éves feladatainak végrehajtása; 
- az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve az európai uniós 

pályázatokra. 
Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors, pontos, polgárbarát 
ügyintézés megvalósításával, a humánum és szakmaiság középpontba állításával kell, hogy 
megvalósuljon. 

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   valamennyi igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
 
 

----- 38. Előterjesztés a címzetes főjegyző 2011. évi teljesítmény-értékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1977   Száma: 11.12.15/38/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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294/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a címzetes főjegyző 2011. évi 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót.  
 
 

----- 39. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról 

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

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1978   Száma: 11.12.15/39/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
295/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az élelmezési 
nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal  



 91 

 
----- 40. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatok II. fordulóra történő 

benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy évvel ezelőtt fogalmazták meg, hogy élni kell a 
Európai Unió által nyújtott azon támogatási lehetőséggel, amely a város-rehabilitációt tovább 
folytatja. El is készült az 1. fordulós pályázat, amelyet benyújtottak a Kormány elé és végül a 
kiemelt Kormányprogramok közé került. Ezzel Kaposvár azt a lehetőséget kapta meg, hogy 
indulni lehet a 2. fordulóban is, amit szintén a Kormány fog jóváhagyni. Ahhoz viszont a terveket 
el kell készíteni. A két pályázat együtt közel 2 milliárd Ft értékű kivitelezési összegű.  Nagyon  jó  
a támogatási intenzitás (olyan 80-90%-os), tehát százalékosan csekély, de összegszerűen mégis 
jelentős önerőt igényel. Ismertette, hogy ez a Domus és a Sávház környékének átalakítását jelenti, 
valamint a Pécsi utca – Nádasdi utca sarok (illetve a felsőbb részek) teljes átrendezését. Javasolta 
a pályázat benyújtását azzal a kockázattal, hogy nem lehet tudni, hogy lesz-e 2. forduló, hiszen 
bizonytalan, hogy tavaszra mi lesz az Európai Unió sorsa.  
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a Domus tömbnél a 
terhesgondozó funkciót nem támogatják, hiszen a kazánház átalakításánál eredetileg ez volt az 
ötlet.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy támogatja a célt, ennek ellenére érdekelné, hogy ennek 
a fedezetét honnan tudja a város előteremteni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az egykori kazánház épülete úgy lesz átterveztetve, 
hogy alkalmas legyen a pályázatban vállalt funkció mellett az eredetileg elképzelt tevékenységi 
kör megvalósítására is. Elmondta továbbá, hogy ezt a célt hitelből lehet megvalósítani. Ezzel az 
előterjesztéssel a lehetőséget szeretné megadni a városnak arra, hogy a 2. fordulóban indulni 
tudjon. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy a határozati javaslatok között szerepel az, hogy a 
tervezési költség 20 400 000 Ft körüli. Indítványozta, hogy – amennyiben lehetséges – a tervezési 
folyamatokkal várjanak addig, amíg el nem dől, hogy lesz-e egyáltalán 2. forduló, illetve milyen 
lesz a város költségvetése. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy soha nem azzal volt a problémája, hogy a 
fejlesztésekhez hitelt kell felvenni vagy kötvényt kell kibocsájtani. Kifogásai mindig az 
irracionális dolgok irányában fogalmazódtak meg, amelyek a város költségvetésének 
többletterheket jelentenek, így például az, hogy a beruházások rendre csúsztak.  
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Szita Károly polgármester örömét fejezte ki, hogy egyetértés van abban, hogy azok a 
hitelfelvételi lehetőségek, amelyeket eddig kiaknáztak, helyes volt. Ebből adódik a város 
adósságterhe. A másik felvetés kapcsán elmondta, hogy nem lehetséges, mert már az 1. forduló 
megnyerését követően  le kellett adni az útvonaltervet, amely meghatározza, hogy milyen 
ütemben kell teljesíteni. Március vége a határidő, amikorra be kell nyújtani a pályázatot, tehát a 
kiviteli terveket el kell készíteni. Viszont sikeres pályázat (és megvalósítás) esetén a most 
megelő legezett, tervezésre szánt pénz jó része a támogatásból vissza fog jönni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1979   Száma: 11.12.15/40/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
296/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a szociális városrehabilitációs pályázatok 
II. fordulós benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Operatív 

program DDOP 4.1.1/C-2009 jelű „szociális városrehabilitáció” tárgyú konstrukcióra 
benyújtott, I. fordulóban  nyertes DDOP-2009-4.1.1/C-09-1f-2011-0001 számú „Miénk itt a 
tér – szociális város-rehabilitáció Kaposváron” (DOM US tömb), valamint DDOP-2009-
4.1.1/C-09-1f-2011-0002 azonosítószámú „NOSTRU – szociális város-rehabilitáció 
Kaposváron” (Nádasdi u) pályázatokat a II. fordulóra benyújtja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. május 6. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az 1. pályázat 

(DOM US tömb) tekintetében az I. fordulós döntés feltételeinek teljeskörű teljesítéséhez a 
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kazánház épületére vonatkozó funkciók változása miatt – terhes-gondozó funkció megszűnik, 
helyette közösségi-szociális funkció - az engedélyezési és kiviteli tervek átdolgozását (új 
építési engedélyezési eljárás lefolytatását). 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre 
Határidő:  2012. április 6. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a II. fordulóra történő 
benyújtáshoz szükséges terveket elkészítteti, a tervezési feladatokra bruttó 20 462 240 Ft-ot 
biztosít. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2011. december 20. 

 
 

----- 41. Tájékoztatás a 2011. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a városnak ezen tájékoztató alapján 
1,4 milliárd Ft kintlevősége van,  a közműcégeknek pedig 634 millió Ft. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy van-e esély annak a nagyjából 19 millió Ft-nak a 
behajtására, ami a reklámtáblabérlések hátraléka.  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy az említett adósság mértéke októberi 
állapotot tükröz. A szerződés szerinti teljesítés december 31-ig szól, és ha ez addig nem 
realizálódik, akkor januárban megtörténnek a szükséges lépések.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1980   Száma: 11.12.15/41/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 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: 
 
297/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2011. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

----- 42. Előterjesztés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött bérleti szerződés és 
jelzálogjog-nyilatkozat jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kérelem 20 millió Ft-os jelzálogról szól. Az M LSZ 
finanszírozza ezt a beruházást, és kérik hozzá  a nyilatkozatot.   
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
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Szavazás eredménye 

 
#: 1981   Száma: 11.12.15/42/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
298/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémiával megkötött az előterjesztéshez melléklet bérleti szerződést és nyilatkozatot 
jóváhagyja.   
  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató   
 Határidő:  azonnal 
 
 

----- 43. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli 
támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

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

Szita Károly polgármester ismertette, hogy a társaság elő leget kér a 2012. év első felére. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
 

Szavazás eredménye 
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#: 1982   Száma: 11.12.15/43/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
299/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Berzsenyi Dániel Irodalmi és 
Művészeti Társaságnak 2012. január hónapban 500 e Ft működési előleget biztosít, mely a 
Társaság 2012. évi támogatásába beszámításra kerül. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. január 31. 

 
----- 44. Előterjesztés Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 

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

 
Szita Károly polgármester az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a tegnapi napon elfogadta azt a társasági szerződéstervezetet, ami ezúttal a 
kaposvári Közgyűlés előtt van. Kérte, hogy a kaposvári testület is támogassa a tervezetet. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
 

Szavazás eredménye 
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#: 1983   Száma: 11.12.15/44/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített 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: 
 
300/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-
Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról 
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

A Közgyűlés az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a Dél-Dunántúli Regionális 
Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését. 
 

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

 
 

----- 45. Szóbeli előterjesztés a S omogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok és ingóságok térítésmentes tulajdonába vételéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy három szándéknyilatkozatot tartalmaz az 
előterjesztés. Ezek arról szólnak, hogy Kaporvár  M egyei Jogú Város Önkormányzata a jelenleg 
még a M egyei Önkormányzat tulajdonában levő Rippl Rónai Villára (ahol közös beruházás is 
folyik) és Rippl Ödön örökségére (ezen belül különösen a Rippl Rónai képekre) bejelenti 
tulajdonosi szándékát. Továbbá van néhány olyan ingatlan, amelyet most is az önkormányzat 
használ (például a volt SZTK-ban lévő orvosi rendelők). A Rippl Rónai Villa már most a M egyei 
Önkormányzat tulajdonából átadható abban az esetben, ha a Megyei Önkormányzat felvállalja a 
különben is meglévő kötelezettségét: fizeti az 53 millió Ft-os önerő tartozását. A képek esetében 
egy későbbi időpontról van szó, csak a szándékot kellene megerősíteni. Egyikre sem ad 
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lehetőséget az érvényben lévő jog március 31-ig. (Sem a képek, sem az ingatlanok esetében.)  
Ezért már nem a Megyei Önkormányzattól, hanem az államtól kell igényelni.  Ebben kérte a 
Közgyűlés megerősítését.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1984   Száma: 11.12.15/45/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
301/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő  
egyes ingatlanoknak és ingóságoknak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
térítésmentes tulajdonba vételéről szóló szándéknyilatkozatokat jóváhagyja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiáné igazgató   
Határidő:   azonnal 
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----- 46. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 

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

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1985   Száma: 11.12.15/46/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
302/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 231/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat 
határidejét 2012. november 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. november 30. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 237/2009. (XI.19.) önkormányzati 
határozatát hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés Kaposvár M egyei Jogú Város 
Önkormányzata, a M AGÁZ Kft. és a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 
közötti, biogáz vezeték üzemeltetésére vonatkozó szerződést az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 161/2010. (VIII. 18.) önkormányzati 
határozat határidejét 2012. december 31-re módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozat 
3.) és 6.) pontját visszavonja és egyúttal a helyiségek bérbeadására új pályázatot ír ki. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. január 31. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 118/2011. (VI. 23.) önkormányzati határozat 
8. pontjának határidejét 2012. február 28-ra módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. február 28. 
             

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 
37.) pontját hatályon kívül helyezi. 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 144/2011. (VI.23.) önkormányzati határozat 
határidejét 2012. április 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. április 30. 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 183/2011. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
4. pontjának határidejét 2012. február 28-ra módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. február 28. 
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9/a. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a190/2011. (IX.29.) önkormányzati 
határozat végrehajtása kapcsán úgy határozott, hogy 2012. évi Kaposvári Dorottya 
Farsangi Napok rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvények megtartásához az Önkormányzat 1 500 000 Ft összegű 
támogatást biztosít. 

 
  Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 M olnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató  

 Határidő:  2012. január 15. 
 
 
9/b. A Közgyűlés a további kiemelt rendezvények vonatkozásában a 190/2011. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat határidejét 2012. február 23-ra módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

  M olnár György igazgató 
  Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2012. február 23. 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2011. (IX. 29.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott, a Kaposvár, Ady E. u. északi tömbben található parkolóház 
működtetésére, a Somogyi Korona Zrt.-vel megkötött megállapodást a következőképpen 
módosítja: 
A Kaposvár Ady Endre utca északi tömbjében elhelyezkedő 298/3 „közterület„ 
megnevezésű 2703 m2-es ingatlanból 179 m2 területet kivon, azt a 298/2 hrsz-ú, 1157 m2 
„parkolóház”  megnevezésű ingatlan telkébe beolvasztja, melynek területe 1336 m2-re 
változik.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2012. március 31. 
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 199/2011. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
határidejét 2012. június 30-ra módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. június 30. 
 
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 212/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat 
határidejét a Szent Erzsébet Alapítvány tekintetében 2012. február 29-re módosítja. 
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Felelős:              Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő:   2012. február 29. 
 
 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2011.(XI.10.) 
önkormányzati határozat alapján a Cabero Kft-vel kötött megállapodás módosításhoz 
kapcsolódó, jelen előterjesztéshez csatolt jelzálogszerződés és kötelezettségvállaló  
nyilatkozat aláírását jóváhagyja. 

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

 
 

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

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1986   Száma: 11.12.15/47/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
303/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretéből 

- Vadvirág Alapítvány 30.000 Ft 
- Pro Pannonia kiadói Alapítvány 30.000 Ft 

 
dr. Giber Vilmos képviselő képviselői keretéből  

- „M ártírok és Hősök” Közalapítvány részére 31.000 Ft 
- „M agyar Tudás, M agyar Hatalom” Alapítvány 31.000 Ft 

 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
2010. évi Oktatási és Kulturális Támogatási keretéből 
Folyóiratok, kiadványok és Cd-k megjelentetésének támogatása 

- Műhelyek és Mesterségek Alapítvány 70.000 Ft 
 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2012. április 30. 
 
 
----- 48. Előterjesztés a Kaposvár Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 1987   Száma: 11.12.15/48/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 14:57  
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 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: 
 
304/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Közszolgáltató Holding 
alapító okiratának módosításáról és a következő határozatot hozta: 

a) Az Alapító Okirat I/1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„I/1.  
A részvénytársaság cégneve: KAPOS HOLDING Közszolgáltató  
     Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A társaság rövidített cégneve:  KAPOS HOLDING Zrt.” 
 
b) Az alapító okirat V/2. b) pontjának utolsó francia bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1., 
Cg.: 14-09-311195) 10.000.000,- Ft értékű üzletrészcsomagja, Hajdu Gyula független 
könyvvizsgáló értékelése alapján.” 

c) Az alapító okirat IX/4. h) pontja az alábbiakra változik: 

„h. hozzájárulás a részvénytársaság tulajdonában lévő o lyan részvényekkel, illetve 
üzletrészekkel való rendelkezéshez, amelyek olyan gazdasági társaság jegyzett tőkéjét 
vagy alaptőkéjét képezik, amelyek közszolgáltatási tevékenységet végeznek és/vagy 
kötelező önkormányzati feladatokat látnak el.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő:  2011. december 20. 
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----- 49. Tájékoztatás a Kaposvár Közszolgáltató Holding Zrt. Létrehozása kapcsán az 

abba tagként bekerülő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átszervezéséről, a 
Holding megszervezésének állásáról, különös tekintettel a KVG Zrt. szervezeti 

átalakulásáról, a KVG Zrt. romániai érdekeltségeinek tevékenységéről, valamint annak 
a Püspök Rudolf tulajdonában lévő szintén romániai vállalkozással való kapcsolatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy van-e az erdélyi településeknek bármilyen igényük a 
leányvállalattal szemben. Várható-e bármiféle bírság? Ismertette, hogy az előterjesztésből az is 
kiderül, hogy a romániai cég közel 36 ezer Euróval tartozik az anyacégnek. Lehet-e arra 
számítani, hogy ez a kintlévőség valamikor mostanában kifizetésre kerül? Az utódcégekkel 
kapcsolatosan megkérdezte, hogy kell-e a részvényeseknek a több jogutódból álló szerveződésből 
fakadóan kártalanítást fizetni. Ha igen, akkor milyen mértékű lehet a részvényesek kártalanítása. 
Érdeklődött arról, hogy a szolgáltatások színvonalát a jövőben is sikerül-e tartani (esetleg 
emelni), illetve várható-e a megtakarítások miatt elbocsájtás a holdinghoz tartozó cégeknél. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy a mai döntés értelmében a KAVÍZ is más keretek 
között fogja ellátni feladatát. M egkérdezte, hogy ez a holdingot jelentősen érinti-e. A másik 
kérdés a kimutatott megtakarításra vonatkozott (szintén a KAVÍZ esetében), azt be tudják-e hozni 
valahol máshol. 
 
Dér Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy igaz-e az a hír, hogy a fürdőnek, a vásárcsarnoknak és 
a jégcsarnoknak közös vezetése lesz. 
 
Szita Károly polgármester a KAVÍZ-zel kapcsolatosan elmondta, hogy üres céget hoztak létre 
azért, hogy ha az új víz- és csatornaszolgáltatásról szóló törvényt azzal a feltétellel fogadják el,  
hogy 200 ezer főnek kell szolgáltatni, akkor azonnal legyen rá lehetőség. Ez a cég azért üres, 
mert rengeteg módosító indítvány van a Parlament előtt, és reményét fejezte ki, hogy talán nem 
kell majd tartalommal megtölteni azt. Ha viszont igen,  akkor is olyan egyezséget kell kötni, hogy 
a holding lesz az a cég, amely nagyon sok szolgáltatást el fog látni az új, megalakuló cégnél is. 
Tehát január elsejétől még nem ez a cég fog üzemelni.   
 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató, Kaposvár Hol ding Zrt. elmondta, hogy két bírósági 
eljárás van a K VG Zrt. ellen.  Egyik esetben a f ióktelep elleni bírság (amit megfellebeztek), tehát 
nem jogerős,  ez körülbelül 7 milliós összeget jelent. A másik (a romániai cég elleni) 6-700 ezer 
Ft-os bírság. Ott engedélyezési gondok voltak. Ha mindkettőt ki kell fizetni, azok akkor sem 
veszélyeztetik a KVG Zrt. működését. A 35 ezer Eurós tartozás kapcsán elmondta, hogy olyan 
rossz a romániai fizetési hajlandóság (a pénzeknek körülbelül a 35-40%-a folyik be a 
lakosságtól), hogy a cég felhalmozott kintlévőségei miatt az anyacég felé fennálló tartozását nem 
tudta pontosan törleszteni. Reményét fejezte ki, hogy a cég rendezni tudja majd a tartozásait. Az 
utódcégek esetében elmondta, hogy véleménye szerint nem kell kártalanítást fizetni. Azon 
részvényesek, akik a KVG Zrt. szétválásában nem akarnak részt venni (illetve nem nyilatkoznak 
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arról, hogy melyik cégben hány részvénnyel), azon részvények megvásárlására sor fog kerülni.  
Jelenleg nem lehet tudni, hogy hány ilyen részvényes van. Elmondta, hogy egy részvény 
névértéke 10 ezer Ft és a könyv szerinti érték 24 ezer Ft. Ismertette azt is, hogy a két fő 
tulajdonos a szétválást támogatja, ami 99%-a az összes részaránynak. A kisebbségi részvényesek 
közül jó néhányan nem nyilatkoztak. Náluk merülhet ez föl, ami szintén nem lesz jelentős összeg.  
Az elbocsájtások kapcsán elmondta, hogy ez jelentős mértékben már nem várható. Ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy értékesíteni kívánnak cégeket, így jogilag a holdingból ezen cégeknél lévő  
munkavállalók kikerülnek. Január elsejével a holding átveszi a jégcsarnok üzemeltetését, és 
komolyan felmerült, hogy a holdinghoz tartozó kis cégek vezetését meg kéne osztani. Ez főként a 
jégcsarnok és a fürdő esetében merült fel, mivel az egyik cég tevékenysége főként a téli 
időszakra, a másiké pedig a nyári időszakra tehető. Logikus lenne, ha ezt egy vezetővel meg 
lehetne oldani. Az operatív szintű irányítás pedig maradna úgy, ahogy jelenleg van.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok reményét fejezte ki, hogy nem volt haszontalan egy ilyen tájékoztatást 
látni a képviselőknek. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, akkor a későbbiekben ne legyenek 
elbocsájtások a cégnél.  Kiemelte, hogy a holding megalapításakor fontos szándék volt, hogy 
kevesebb ráfordítás mellett a szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Erre van-e valamilyen 
biztosíték? 
 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató, Holding Zrt. elmondta, hogy a holding 3 fő stratégiát 
tűzött ki célul. Egyrészt a minőségnek és a színvonalnak a fenntartását, másrészt új piacok 
megszerzését, harmadrészt hatékonyabb működést. Ha cégenként lebontva nézzük a színvonalat, 
akkor kétségtelen, hogy Kaposváron ilyen szolgáltatási díjakkal szemben minőségi szolgáltatás 
van. Amit a holding ehhez hozzá tudott tenni, az a kevesebb forrás, az egységes ügyfélszolgálat, 
és egy olyan piaci szolgáltatás kialakítása, ami a növekedés mellett hatékonyabb működést 
eredményez.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1988   Száma: 11.12.15/49/0/A/KT 
Ideje: 2011 december 15 15:13  
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 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
305/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Kaposvári Közszolgáltató 
Holding Zrt. létrehozása kapcsán az abba tagként bekerülő önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok átszervezéséről, a Holding megszervezésének állásáról, különös tekintettel a KVG Zrt. 
szervezeti átalakulásáról, a KVG Zrt. romániai érdekeltségeinek tevékenységéről, valamint annak 
a Püspök Rudolf tulajdonában lévő szintén romániai vállalkozással való kapcsolatáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


