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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
2012. január 24.  
 

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  0 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 1 - 
36 Tóth István alpolgármester 0 - 
19 Hivatal #1 0 - 
20 Hivatal #2 0 - 
21 Hivatal #3 0 - 
22 Hivatal #4 0 - 
23 Hivatal #5 0 - 
24 Hivatal #6 0 - 
25 Hivatal #7 0 - 
26 Könyvvizsgáló 0 - 
27 Kisebbségi Önkormányzat 0 - 
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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 közül 17 jelen van, így a Közgyűlés 
határozatképes. Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2046   Száma: 12.01.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontokról 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: 
 
1/2012. (I. 24.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 

 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. (III.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés az egyes közszolgáltatási díjak emelésének mértékét korlátozó törvényi 
szabályozásokról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

4. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés az Állami Számvevőszék Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

6. Előterjesztés a 126/2011. (VI. 23.) önkormányzati határozat módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
 
Zárt ülési napirendi pontok: 
 

7. Előterjesztések lakásfenntartási támogatás összegének megállapítása tárgyában benyújtott 
fellebbezésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   

 
 
 
-----1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztés kapcsán 5 kérdésben 
javasolják a rendelet módosítását. Kettőre külön felhívta a figyelmet. Az egyik a tűzifa akció, 
melynek lényege, hogy kevesebb pénzből több embernek többet tudnak segíteni, erre nyertek 2 
millió forintos támogatást. Hozzátette, hogy 120 köbméter fával, körülbelül 50 családon tudnak 
segíteni.  Az adófizetési kötelezettség alóli mentesség érdekében a rendeletben kell az eljárás 
kereteit meghatározni. A másik, hogy a pécsi kollégiumi férőhelyeik egy része sajnos üres. 
Albérleti támogatást csak abban az esetben javasolnak a Pécsett tanulóknak biztosítani, 
amennyiben valamennyi kollégiumi férőhelyük betöltésre kerül.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 
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dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy ezt a rendeletet jónak tartja és támogatja.  
Hozzátette, hogy az új felsőoktatási törvény, illetve a felsőoktatás átalakításának folyamata 
egészen biztos, hogy valamilyen rugalmas alkalmazkodást igényel majd Kaposvár várostól is. 
Javasolta, hogy az átalakítási folyamat meghatározásának időpontjával – megfelelő szakemberek 
segítségével – talán már az ősszel foglalkozzon a Közgyűlés. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2047   Száma: 12.01.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/2012. (I. 26.) önkormányzati 
rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 

Szavazás eredménye 
 
 
#: 2048   Száma: 12.01.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslatokról 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: 
 
2/2012. (I. 24.) önkormányzati határozat: 

1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szociális célú tűzifa 
megvásárlásához szükséges 304.800,-Ft önkormányzati önrész összegét, valamint a 
szociálisan rászorult családok részére történő 291.084,-Ft szállítási költséget – mindösszesen: 
595.884,-Ft-ot – a rendkívüli szociális segély előirányzata terhére biztosítja. 

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

 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a SEFAG Zrt. 

Zselici Erdészetével történő szállítási szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Budai Józsefné irodavezető 
Határidő: 2012. február 15. 

 
 
 

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ebben az előterjesztésben két módosításra 
tesznek javaslatot, mely 30 személyt érint. Az első az, hogy a napi háromszori étkezés helyett a 
főétkezés támogatását javasolják, és ahol szociális problémák lehetnek, ott tudnak segíteni az 
ellátó rendszerükön belül. A második az általános forgalmi adó változása, melynek hatását 
javasolják az étkezési térítési díjakon átvezetni a rendeletünkben.  
 
 
 

-----Kérdések----- 



6 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2049   Száma: 12.01.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,35 77,77 
Nem 3 17,65 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 2/2012. (I. 26.) önkormányzati 
rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló  
13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----3. Előterjesztés az egyes közszolgáltatási díjak emelésének mértékét korlátozó törvényi 

szabályozásokról----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 

dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, ha ez a korrekció teljesíthető, megvalósítható, 
akkor a tavaly novemberi döntéssel miért akart elvenni a Közgyűlés 50 millióval többet? 
Kiderült, hogy a cégek elbír ják ezt az előterjesztést, akkor tavaly novemberben miért nem éltek 
ennek a lehetőségével? A módosító javaslathoz képest van-e más döntési helyzetünk? Ha a 
szemétszállítási díj kezelésénél az ár szinten tartása megvalósítható, akkor miért nem teszik 
ugyanezt a víz- és csatornadíj esetében is? Várható-e, hogy a kényszerárcsökkenésnek hatására 
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lesz valami szolgáltatás romlás vagy elmaradás? 
   
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy  minden egyéb lehetőségre a Közgyűlésnek 
módja lenne, kivéve a vízdíj vonatkozásában, hiszen ott január 1-jével megszűnt az árhatósági 
jogosítványa a képviselő testületeknek. A törvény minisztériumi hatáskörbe utalta, azzal, hogy a 
miniszter rendeletébe később fog szabályozni. A szemétszállítási díjak ügyében maradt a hatósági 
ármegállapító jogosítvány a képviselő testületeknél. Tájékoztatásul elmondta, hogy a két ünnep 
közt elfogadott jogszabály utolsó, 176. §-a arról szól, hogy nem emelhetik a díjat. Ez jó hír a 
szolgáltatást igénybe vevőknek, hiszen kevesebbet fizetnek, ugyanakkor az önkormányzati 
többségi tulajdonban levő cégek kasszájából ez hiányozni fog. Ezt a kettőséget kell feldolgozniuk 
és kezelniük. Hozzátette, hogy a szolgáltatás színvonalából nem engednek. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok elmondta, hogy nagyon örült ennek a lehetőségnek és külön 
megköszönte főjegyző úr azon válaszát, hogy a szolgáltatás színvonala nem fog változni.  
Hozzátette, hogy ha még kényszer is, akkor is tudjanak és akarjanak örülni a kialakult helyzetnek. 
Örüljenek annak, hogy 50 millió forint a kaposváriak zsebében marad, ugyanakkor jó lenne, ha 
őszintébbek lennének. Nem ők korlátozták saját magukat, hanem a M agyar Országgyűlés döntött 
úgy, hogy nem emelhetik a víz- és csatornadíjakat, valamint a szemétszállítási díjakat, melyet 
tavaly novemberben a kaposvári képviselő testület többsége megszavazott. Szerinte jó lenne, ha 
bátrak lennének a szerénységben is. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok felhívta a figyelmet egy ellentmondásra. Ugyanis ez a kettőség 
érzékelhető a Közgyűlés munkájában, hiszen mikor a díjemelésről szóló vita volt, már akkor 
lehetett tudni a Kormány ezen szándékáról. És az ellenzék volt, aki elmondta, hogy mi a 
Kormányzat szándéka e téren, s  kérték, hogy ennek megfelelő  döntést hozzanak, de nem ez 
érvényesült, hanem egy magasabb díjemelés. 
 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy meg fogja szavazni az előterjesztést, mert ez a 
díj közelebb áll ahhoz a javaslathoz, amit tettek a díjmegállapító Közgyűlésen, mint amit akkor a 
Fideszes többség elfogadott. Véleménye szerint a budapesti Fideszesek jobban szeretik a 
kaposvári lakosokkal, mint a kaposvári Fideszesek. Ugyanis az akkori javaslat arról szólt, hogy 
már nem lehet ilyen arányban terhelni a kaposváriakat és legyen szolidabb az áremelés. Ennek 
ellenére egy magasabb áremelés mellett döntött a Fideszes többség és amikor a Kormány 
javaslatára a Parlament úgy döntött, hogy ármegállapító hatáskörben bizonyos korlátozásokat 
tesz, akkor szó nélkül elfogadták és kiderült, hogy ki lehet gazdálkodni az 53 millió forintot. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerint abba nem érdemes belemenni, hogy a budapesti vagy a 
kaposvári Fideszesek szeretik jobban a kaposvári lakosokat. Hozzátette, hogy budapesti és a 
kaposvári Fideszesek jobban szeretik az országukat meg a városukat, mert jobb törvényeket 
hoznak, mint a budapesti MSZP-sek. Elmondta, hogy a díjtételezés meghatározó eleme a 2012.  
évi költségvetésnek. A kormányzati szándékot mindenki tudta, érezte, de ha nem valósult volna 
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meg akkor, az furcsa lett volna, hogy az akkori Közgyűlésen szerények lettek volna, most pedig 
egy díjemeléssel álltak volna elő. Ez egy konzekvens gondolkodás volt, mellyel a 
költségvetésüket szerették volna úgy tervezni, hogy az tartható legyen. Hozzátette, hogy hosszú 
éveken keresztül arról szólt az M SZP, hogy tegyék térítésessé a szemétszállítást. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ezekre a dolgokra ilyen formában nem emlékszik. Arról 
volt szó, hogy tegyenek igazságosabbá bizonyos díjfizetési tételeket. Külön felhívta a figyelmet a 
kommunális adót illetően, ugyanis a Polgármester úr maga tett ígéretet 2005-2006 környékén, 
hogy igazságosabbá fogja tenni annak f izetését. Ez a mai napig nem történt meg. Hozzátette, 
hogy az ÁSZ jelentés is külön kitér erre. Csak abban gondolkodtak, hogy igazságosabb legyen a 
díjfizetés, ott ahol lehet.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az M SZP-sek hat évig azt mondtákhogy legyen 
fizetős a szemétdíj. Nem felejtik ezt el a kaposváriak. Megköszönte azt a lehetőséget, hogy meg 
tudták őrizni ezt a kedvezményt azzal a felelősséggel, hogy a kaposváriaknak az általuk 
megállapított árak tekintetében a lehető legkevesebbet kellett fizetniük. Hozzátette, hogy a céljuk 
ugyanaz 2012. évben is, méghozzá az, hogy M agyarország egyik legolcsóbb nagyvárosa 
maradjon Kaposvár. Örüljenek annak, hogy ez évben nem emelkedik a szemétszállítási díj,  
továbbá, hogy a víz- és csatorna szolgáltatás díja is csökkenni fog. Elmondta, hogy amit ma 
mondanak, arra hat év múlva is emlékezni fognak a kaposváriak, amit hat évvel ezelőtt mondtak, 
arra még ma is emlékeznek a lakók. 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 2050   Száma: 12.01.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -
kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 3/2012. (I. 26.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 
és -kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 2051   Száma: 12.01.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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: 
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Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 4/2012. (I. 26.) 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, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző tájékoztatásul elmondta, mivel más elnevezést kaptak a 
nyugdíjra vonatkozó, a rendes nyugellátástól eltérő  jellegű  szolgáltatások, szükség van egy 
szabály pontosítására, nehogy bárki kiessen a Kaposvár Kártya juttatás előnyeiből. 
         

-----Kérdések----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2052   Száma: 12.01.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 19:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A rendelettervezetről az alábbiak szerint szavaztak: 
 
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: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2012. (I. 26.) önkormányzati 
rendeletét a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
-----5. Előterjesztés az Állami Számvevőszék Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentéséről ----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy ez az intézkedési terv, amely korrekten összeszedi, 
hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy az ÁSZ jelentésnek eleget tegyenek a későbbiekben össze áll-e 
egy programmá? 
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy van programja Kaposvárnak. 1,5 évvel ezelőtt a 
kaposváriakkal alakították ki. A program meghatározza – a kaposváriak tevékeny 
közreműködésével, javaslataival –, hogy hogyan nézzen ki Kaposvár az évtized végére.  
Hozzátette, hogy arra kaptak megbízatást, hogy ezeket a terveket, javaslatokat hajtsák végre 
2020-ig.  Ha a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy mivel itt van a második gazdasági világválság 
elég ok-e arra, hogy módosítsák a programjukat, amiben megállapodtak a kaposváriakkal, akkor a 
válasz erre az, hogy nem elég ok. Elmondta, hogy „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő  
program, melyet a képviselő testület 2010 novemberében jóváhagyott. Az, hogy ezen belül 
milyen intézkedések történnek – az Állami Számvevőszék jelentésének a figyelembevételével és 
ismeretében is – azzal egy évben kétszer is fognak találkozni. Az éves költségvetések 
elfogadásánál és a költségvetés féléves beszámolójánál. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a kérdése nem erre vonatkozott. Hanem arra, hogy az 
intézkedések összeállnak-e egy egységes programmá. Szerinte az ÁSZ útmutatása vagy nem 
egyértelmű, vagy ellentmondásosan értelmezhető. Hozzátette, afelől nincs kétsége, hogy a 
kaposvári lakosok a választásokon véleményt nyilvánítanak a programokról és a programmal 
együtt választják meg a város polgármesterét és képviselő testületét. Véleménye szerint ezekből a 
programokból választáskor nem lehet egyértelműen kiolvasni, hogy mi fog történni, mert a 
lakosok lehet, hogy nem szavaztak volna bizalmat ennek a programnak, ha tudják, hogy a 
következő években 3,9 milliárd forintot fognak a költségvetésben megspórolni, s ez 541 álláshely 
megszüntetését jelenti. Tájékoztatásul elmondta, hogy a jelentésből kiderül, hogy 2007-2010. év 
között 3,9 milliárdot spórolt meg a város a kiadásaiból és hogy a város hitelképtelen. 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerint értelmezni kellene azt a mondatot, mely az előterjesztés 
elején van,  hogy „Az Önkormányzati működési költségvetés pénzügyi egyensúlyát a 2012. évi 
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költségvetési rendeletben helyre kell állítani.”, mert jelenleg ez nincs. Elmondta, hogy az Állami 
Számvevőszék konkrét programot javasol arra, hogy az egyensúly közép- és hosszú távon hogyan 
tudjon biztonságot adni Kaposvár gazdálkodásának. Véleménye szerint ezeket a konkrétumokat 
sok tekintetben át is veszi az előterjesztés. Ez az előterjesztés az Állami Számvevőszék által 
elvárt intézkedéseket konkrét pontokba foglalva, felelőssel, határidővel egy technológiai papírrá 
teszi. Szerinte Polgármester úr válasza nem kielégítő. Természetesnek tartja, hogy a polgármester 
végre akarja hajtani azt a programot, amellyel választást nyert ez politikailag teljesen helyénvaló 
dolog.  Véleménye szerint azt az eladósodást, amibe Szita Károly polgármester és a Fideszes 
többség sodorta Kaposvárt, nekik kell rendezni.  
Borhi Zsombor tanácsnok véleménye szerint a Pénzügyi Bizottságnak nagy szerepe van ebben 
a napirendi pontban, ezért is vett részt rajta. Az M SZP képviselői nem voltak jelen, pedig 
örömmel vette volna, ha ott is elmondják szakmai véleményüket. A bizottsági ülésen 
megkérdezte M olnár György igazgató urat, hogy a többi megyei jogú városban mi a helyzet, 
ugyanis az ÁSZ vizsgálatot más városban is végzett. Válaszként azt kapta, hogy kísértetiesen 
hasonlítanak a városoknál az ÁSZ jelentések és az intézkedési tervek. Ez pedig azt igazolja, hogy 
nem Szita Károly polgármester és a Fideszes többség volt az, aki hitelképtelenség határára 
vezette a várost, hanem az a politika, amelyet az előző Kormány az önkormányzatokkal szemben 
elkövetett. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem tud mást mondani az elhangzottakra, csak 
annyit, hogy van egy diszkrét bája annak, amikor az M SZP-s képviselők tisztességről beszélnek. 
Pintér Attila képviselő úrnak elmondta, hogy vagy munka nélkül vette fel a tiszteletdíját, vagy 
csak fizikai valóságában volt jelen a képviselő testületi üléseken,  mert akkor nem állítana 
ilyeneket a megszűnt álláshelyekkel kapcsolatban. Üres álláshelyek voltak, melyeket leadtak,  s 
annak annyi volt a pénzügyi hozadéka. Elmondta, hogy azért tért ki erre,  mert nem szereti, ha 
emberi sorsokkal úgy dobálóznak, hogy azok nem is igazak. És főleg ha olyan mondatokat 
állítanak,  melyek hazugságok. Tájékoztatásul elmondta, hogy üres álláshelyeket nem állítottak be 
a költségvetésbe, és ez marad 2012. évben is. Legfontosabb feladatnak tartja azt a válság idején,  
hogy a munkahelyeket megőrizzék, mert ez hozzá tartozik ahhoz a biztonsághoz, melyet nyújtani 
szeretnének. Fontosnak tartja továbbá azt, hogy próbálják megteremteni a 21. század 2. 
évtizedének legnagyobb hiánycikkét, a biztonságot és próbálnak ennek megfelelő döntéseket 
hozni a képviselő testületi üléseken. Ez szolgálja a kaposvári programot. Hozzátette, hogy nem 
szeretnének azon az úton haladni, melyen az előző Kormány járt, mert az egy rossz irány volt, 
ami be is bizonyosodott. Ezekből tanultak, ahogyan abból is, mikor eladták a legfontosabb 
nemzeti kincset és a nemzeti vagyont Somogyban (Kögázt, Dédászt). És ezért nem adják el a 
közszolgáltató cégeiket. Elmondta, hogy biztonságot szeretnének nyújtani az embereknek és ez 
irányba is haladnak. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 2053   Száma: 12.01.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 20:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatokról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,36 77,77 
Nem 2 11,76 11,11 
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: 
 

3/2012. (I. 24.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített előterjesztést és az Állami 
Számvevőszék által tett megállapításokhoz kapcsolódóan készített intézkedési tervet elfogadja.  A 
Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszéknek küldje 
meg. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. január 29. 

 
 
 

----- Előterjesztés a 126/2011.(VI.23.) önkormányzati határozat módosításáról----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

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

#: 2054   Száma: 12.01.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 január 24 20:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatokról 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: 
 
 
4/2012. (I. 24.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 126/2011.(VI.23.) önkormányzati 
határozat módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a határozat 2/b., 2/c.  és 2/f  
pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

1/ A Közgyűlés 126/2011.(VI.23.) önkormányzati határozat 2/b. pontjában a Kosárlabda Klub 
Kft. részére a 2011/2012. bajnoki évadban szponzoráció címen jóváhagyott 7.580 eFt-os 
összeget 4.548 eFt-ra módosítja, ugyanakkor a Kosárlabda Klub Kft-nek az első osztályú 
csapat működéséhez, 2012. I. félévére 3.032 eFt de minimis működési támogatást biztosít az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés szerint.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012.  február 05.  

 
2/ A Közgyűlés 126/2011.(VI.23.)  önkormányzati határozat 2/c. pontjában Kaposvári 
Röplabda Sportegyesület részére a 2011/2012. bajnoki évadban szponzoráció címen 
jóváhagyott 8.770 eFt-os összeget 5.262 eFt-ra módosítja, ugyanakkor a Kaposvári Röplabda 
Sportegyesületnek az első osztályú csapat működéséhez, 2012. I. félévére 3.508 eFt de 
minimis működési támogatást biztosít az előterjesztés 2. számú mellékletét képező támogatási 
szerződés szerint.  
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012.  február 05.  

 
3/ A Közgyűlés 126/2011.(VI.23.) önkormányzati határozat 2/f. pontjában a Kaposvári 
Röplabda Sportegyesület részére meghatározott eredményességi támogatást a kívánt 
eredmény elérése esetén de minimis támogatás formájában biztosítja (magyar bajnoki cím 3 
millió Ft, magyar kupa I. hely 2 millió Ft).  

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

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


