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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2012.02.23. 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. M egállapította, hogy testület 
18 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, hogy a napirendi pontok közé vegyék még 
fel: 
 

- a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló előterjesztést, 

- a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, valamint 

- az Antenna Hungária Rt-vel kötött bérleti szerződésről szóló előterjesztést. 

Elmondta, hogy reggel 7.30 perckor a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Népjóléti 
Bizottság és a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság rendkívüli ülést tartott a felvett 
napirendek tárgyában. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy M ihalecz András tanácsnok napirend 
előtti felszólalási lehetőséget kért.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2060   Száma: 12.02.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 08:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontokról és a felvett napirendi pontokról 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: 
 
6/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére: 
- a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek 
által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről,  

- a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint  
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- az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról szóló 
előterjesztéseket. 

2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget biztosított 
M ihalecz András frakcióvezető számára. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

3. Beszámoló Kaposvár M egyei Jogú Város 2011. évi közbiztonságáról és a 2012. évi 
feladatokról 
Előterjesztő: Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető 
 

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

5. Előterjesztés az a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés az SzM Sz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
9. Előterjesztés a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

10. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

12. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
13. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában folyó utánpótlás képzés 

átalakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

14. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata módosításával kapcsolatos kezdeményezésről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
15. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

16. Előterjesztés a Baranya M egyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal szenvedélybetegek ellátása érdekében kötött 
feladat-ellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

17. Előterjesztés a Toponári u. 44. szám alatti volt szolgálati lakások hasznosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
18. Előterjesztés a 2012. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi nagyrendezvények programjáról és költségvetéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20. Előterjesztés a Kaposvári Szimfonikus Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződésről és 

a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal tevékenységérő l 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
22. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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23. Előterjesztés Az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és  
egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2012. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak,  
valamint az Együd Árpád Kulturális Központban szedhető díjak megállapításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24. Előterjesztés a Kaposfüred 15385. hrsz-ú sportpálya bérletére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 7. és a Füredi u. 4. sz. alatti helyiségek bérbevételére 
érkezett ajánlatokról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a Kötél Egyesülettel kötendő használati szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
27. Előterjesztés magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

     
29. Előterjesztés a Somogy M egyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba delegálásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

32. Előterjesztés a 2011. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről,  illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

33. Előterjesztés a Kaposvár, Gilice utcai sporttelep bérleti hasznosításának ajánlatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés az Antenna Hungária Rt-vel kötött bérleti szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
Zárt ülés 

 
35. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében (4 db) 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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36. Előterjesztés jelzálogjoggal terhelt lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemrő l 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
 
Szita Károly polgármester köszönetet mondott a kaposvári civil szervezeteknek és minden 
kaposvári lakosnak, hogy az elmúlt pár hétben, a rekordméretű hidegben segítettek egymásnak. 
  
Mihalecz András tanácsnok „Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a szót tisztelt Polgármester 
Úr. Azért kértem napirend előtti hozzászólást, mert 2000. június 13-a óta, immáron hivatalosan is 
megemlékezhetünk minden február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatainak napjáról. Úgy 
gondolom, hogy nem csak a napján, de akkor mindenféleképpen beszélnünk kell a kommunizmus 
bűntetteiről és annak áldozatairól. A kommunista ideológia ugyanis közvetlenül felelős az 
emberiség elleni bűntettekért. Ha röviden kellene összefoglalni, hogy mit is eredményezett ez az 
eszme, akkor elég annyit mondani, hogy 100 millió gyilkos tett, 100 millió halálos áldozat, 100 
millió ember, mint, ha 10 M agyarországot irtottak volna ki a népi demokrácia nevében. Ha 
megkérdezhetnénk ma az áldozatokat, vagy azok hozzátartozóit, hogy ők mit gondolnak erről,  
biztos nem tartanák se nem népinek, se nem demokratikusnak. Sajnos M agyarország is 
kárvallottja volt a kommunista diktatúrának hosszú évtizedekig. Azoknak a leggazabb magyar 
politikai szélhámosoknak a bűntettei miatt, akik akkor elárulták a hazájukat, annak népét és, ha az 
érdekeik úgy szolgálták még az elvtársaikat is a halálba küldték. Csak néhányat említsünk meg 
közülük. Rákosi Mátyás, Péter Gábor, az ÁVO, aztán majd az Á VH vezetője, Gerő Ernő, akit 
Barcelonai hóhérnak is neveztek, és ne feledkezzünk meg Kádár Jánosról sem. 700 ezer magyar 
állampolgár került szovjet fogságba.  200 ezren az embertelen bánásmód és az elviselhetetlen 
kényszermunka távoli körülményei miatt meghaltak. Soha nem térhettek haza és sokan jeltelen 
sírban nyugszanak ma is.  Az 1956-os forradalom után 35 ezer ember ellen indult eljárás, 22 ezer 
embert börtönbe zártak, 235 embert kivégeztek. Csak két nevet had említsek, az egyik a 
legfiatalabb volt, Mansztert Péter, megvárták, míg 18 éves lesz, 1959. március 21-én végezték ki, 
a másik, akit meg szeretnék említeni, aki legutolsó volt a sorban, ő Nikkelzburg László volt, őt 
1961., tehát 1961. 08. hó 26-án végezték ki, az 56-os megtorlások jegyében. A hozzátartozókat, a 
családtagokat, az egész társadalmat megfélemlítették és rettegésben tartották, közben énekelték 
az internacionálét. Ez volt a kádár korszak Hölgyeim és Uraim. Sokan a 20, 30 éves 
korosztályból és a még fiatalabbak nem is tudják, hogy volt akkor egy párt M agyarországon, amit 
úgy hívtak, hogy M SZMP, M agyar Szocialista M unkáspárt. Ez volt az a párt, amelynek 
uralkodása idején történtek ezek a rémtettek, az elévülhetetlen bűnök. Ez volt az a párt, amelynek 
az akkor aktív vezetői elárulták hazájukat Moszkvának. Annak szabadságra vágyó népét 
ártatlanokat küldtek börtönbe és az akasztófára. Ez volt az a párt, amelynek nevéből,  az akkor 
aktív politikusok kicsalták az M betűt, és a pártjuk vagyonával együtt megalapították az 
utódpártot, az M SZP-t. És utoljára 2007. április 21-én újra elénekelték az internacionálét. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.” 
 
Szita Károly polgármester megköszönte Mihalecz András képviselő Úr napirend előtti 
hozzászólását. Elmondta, hogy mindenkit szeretettel vár február 25-én a M egyei Önkormányzat 
épületében a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár M egyei Jogú Város közös 
emlékülésére. 
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-----1.Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési  
rendeletének módosításáról ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez az előterjesztés az előző év költségvetésének az 
év közben megszületett döntések átvezetését tartalmazza.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2061   Száma: 12.02.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 6/2012. (II.28.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító, 
2/2011.(III.01.)  önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2062   Száma: 12.02.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77,77 77,77 
Nem 1 5,56 5,56 
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: 
 
7/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közoktatási célú beruházások finanszírozására 1-2-08-

4300-0961-0 számon megkötött hitelkeret szerződésből fel nem használt 66.680.448 Ft-ról 
lemond. Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására oly módon, hogy 
változatlan futamidő mellett a törlesztő részletek kerüljenek átdolgozásra.  
 

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

 
 

2) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 72/2010.(III.29.) számú önkormányzati határozata 
alapján a „Minden Gyermek Lakjon Jól” Közhasznú Alapítvány részére a csökölyi 
gyermekek étkeztetéséhez nyújtott 3.000 eFt támogatási összeg felhasználásáról készített 
alapítványi beszámolót elfogadja. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a 100 
%-os étkezési támogatásra jogosult gyermekek családjai részére élőállat, illetve vetőmagok 
formájában biztosítsa a 2011. évre áthúzódó 1.083 eFt összegű támogatást.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. március 31. (támogatott kiértesítése) 

 
 

3) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a Tinódi 
L. S. utcai orvosi rendelő bérletére vonatkozó szerződést a SEFAG Zrt-vel kettő évvel (2012. 
január 01.-től 2013.december 31-ig) meghosszabbítja.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. március 01. 
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4) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő  gazdasági ügyintézői 
álláshely és 1 fő közterület felügyelői álláshely megszüntetéséről szóló 183/2011.(IX.29.) 
számú önkormányzati határozat 6. pontját megerősíti. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (a pályázat benyújtására) 
 

5) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, 
SzocioNet Szociális Gondozási Központ szakmai egységének Petőfi és Szigetvár utcai 
telephelyén 1-1 fő nappali ellátásvezető álláshely megszüntetéséről szóló 185/2011.(IX.29.) 
számú önkormányzati határozat 1. pontját megerősíti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Varga M agdolna intézményvezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (a pályázat benyújtására) 

 
6) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a Jégcsarnok 

üzemeltetésére biztosított 9,25 álláshely megszüntetéséről szóló 191/2011.(IX.29.) számú 
önkormányzati határozat 4. pontját megerősíti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dér Tamás intézményvezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (a pályázat benyújtására) 
 

7) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál 1 fő  
jégkorong vezető edzői álláshely megszüntetéséről hozott 191/2011.(IX.29.) számú 
önkormányzati határozat 5. pontját megerősíti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dér Tamás intézményvezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (a pályázat benyújtására) 
 

8) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál 1 fő  
kosárlabda vezető edzői álláshely megszüntetéséről szóló 191/2011.(IX.29.) számú 
önkormányzati határozat 6. pontját megerősíti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dér Tamás intézményvezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (a pályázat benyújtására) 
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9) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál 1 fő röplabda 
vezető edzői álláshely megszüntetéséről szóló 191/2011.(IX.29.) számú önkormányzati 
határozat 10. pontját megerősíti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dér Tamás intézményvezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (a pályázat benyújtására) 
 

10) A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 30. (létszámcsökkentési pályázat) 

 
 
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester „Szeretném jelezni, hogy a költségvetési előterjesztéshez 
hozzászólási lehetőséget kért Király  Gyula úr, aki itt ül közöttünk, természetesen meg fogom adni 
erre a szót, a Szervezeti és Működési Szabályzatunk értelmében. Vannak módosító indítványok is 
a költségvetési rendelet előterjesztéséhez, ezeket a módosító indítványokat majd, ha szavazásra 
kerül sor, akkor fogom ismertetni, előzetesen annyi tájékoztatást mondanék Önöknek, hogy a 
bizottsági szakban ezek már megjelentek és a bizottságok ezeket támogatják, ha emlékeim nem 
csalnak, ezeket a módosító indítványokat. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak. Az elmúlt 
hónapokban, egyébként a szokásainknak megfelelően nagyon sok kaposvárival találkozván az 
elmúlt esztendőkről, illetve az előttünk álló 2012. évről beszélgettünk, vitatkoztunk nagyon sok 
vélemény megfogalmazódott. Ezek részben a képviselőkkel folytatott közös lakossági fórumokon 
jöttek elő, másrészt azok a civil szervezetek, akik fontosnak tartották azt, hogy tájékoztatást 
kapjanak a város 2012. évi költségvetéséről, a meghívásokat elfogadva az elmúlt hónapokban 
nagyon sok helyen, több ezer emberrel találkozván fogalmazódott meg minden, amit Önök előtt 
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az előterjesztésben le is írtunk. Egyet érzékelünk és egyet tapasztalunk. Hogy az az optimista 
becslés, ami még megfogalmazódott 2010-ben, hogy a pénzügyi és gazdasági krízis, a gazdasági 
pénzügyi világválság, ami nagyon erősen sújtja Európát és természetesen ezen belül 
M agyarországot is, Kaposvárt is és több ezer ember életét keseríti meg, az nem ért véget abban az 
időben, mint ahogy előre jelzők ezt jósolták. Sajnos a helyzetet még nehezíti továbbra az is, hogy 
előrejelzők szerint ez a recesszió nem csupán 1-1,5 évig fog tartani, hanem az elkövetkező évekre 
is lesz áthúzódó hatása. Részben ez határozza meg a 2012. évi költségvetésünket részben pedig 
az, hogy a 2012.  azt Önök is tudják, hogy átmeneti év lesz. Átmeneti év lesz a tekintetben is, 
hogy a M agyar Országgyűlés az elmúlt év végén nagyon sok olyan törvényt fogadott el, amely 
érinti a települések, érinti az Önkormányzatok jövőbeni működését. Gondoljanak csak a 
stabilitási törvényre, gondoljanak a szociális igazgatást érintő törvényekre, gondoljanak a járási 
rendszer kialakítására, vagy a köznevelési törvényre. Ezek a törvények már mind megszülettek, 
viszont jelentős részük csak 2013. január 1-én lép életbe, így 2012-t úgy kellett terveznünk, hogy 
jóval kevesebb állami támogatásból és állami forrásból, de még ugyanazt a változatlan feladatot 
ellátva, változatlan struktúrát működtetve kellett az évet elindítani. Ezek a beszélgetések, 
amelyek az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban nagyon sok-sok véleményt figyelembe 
véve a város lakóival megfogalmazódtak, csak megerősítettek bennünket abban, hogy az elmúlt 
év novemberében, ha jól emlékszem rá, vagy talán decemberében a költségvetési koncepció 
elfogadását követően ugyanazokra az alapelvekre kell építetünk a 2012. évet, mint, amit a 
költségvetési koncepcióban Önök elfogadtak és Önök támogattak. Ez pedig a biztonság és a 
minőség. A biztonság a tekintetben, hogy biztonságot adjunk, a biztonságot erősítsük meg 
minden olyan esetben, ami az Önkormányzat hatásköre, azért, hogy legyen egy biztos pont a 
kaposváriak életében, hogy ha úgy érzik, hogy összecsaptak a fejük fölött a hullámok és nem 
tudnak már mit kezdeni, akkor valóban mehessenek és az a biztos pont nem lehet más, mint a 
Városháza. Ez az egyik alapelve a költségvetési koncepciónak, a költségvetési rendeletnek, amit 
elfogadtunk. M ert én azt hiszem, hogy 2012-ben, de talán mondhatnám az évtizedre is a 
legnagyobb hiánycikket nem a pénz okozza a világon,  hanem a biztonság, a biztonságnak a 
hiánya, vagyis a bizonytalanság. Ezért erősítjük meg 2012-ben a szociális biztonságot, hisz, ha 
megnézik az előterjesztést 1,1 milliárd forintot költünk a szociális támogatási rendszerünkre, ezen 
belül 50 millió forinttal megemeltük a lakásfenntartási támogatásokat és 22 millió  forinttal pedig 
a rendszeres szociális segélyt is. És amire méltán büszke lehet valamennyi képviselő, hogy 
sikerült megőriznünk a szociális támogatási rendszerünkön belül az önként vállalt feladatokat is 
16 jogcímen adunk még, a törvényi kötelezettségen felül, illetve nyújtunk segítséget 
mindazoknak, akik segítségre szorulnak, erre 330 millió forintot állítottunk be. Ugye ennek a 
támogatási formának,  ez utóbbinak az a jelentősége,  hogy ezt saját erőből kell előteremtenünk, 
erre nincs állami normatíva, illetve állami támogatás. És ha már biztonságról beszélünk, akkor a 
gazdálkodás biztonságáról is szót kell ejtenünk és beszélnünk kell, ezért indítjuk el úgy az évet és 
állítottuk be a költségvetési rendeletben is a számainkat, hogy új hitelt, új pénzt 2012-ben nem 
vesz föl a város. A régi hitelkeretét használja azt sem teljes egészében kívánja igénybe venni 
2012-ben és 2012.  december 31-éig úgy számolunk, hogy működési hiánya nem áll fel ezen a 
napon a városnak. Említettem Önöknek a kettőséget is, ami részben a többi törvényi szabály 
mellett a köznevelési törvényből is adódik, ahogy az általános iskoláinkat és középiskoláinkat, az 
óvodáinkat az új törvényi szabályozás szerint is majd az elkövetkező években nekünk kell 
működtetnünk. Működtetjük kevesebb állami támogatásból és állami normatívából. 6,8 milliárd 
forintot költünk ebbe az esztendőben az oktatásra és Önök is nagyon jól tudják, vagyis a 
költségvetésünk elsődleges kezdeményezettje továbbra is az oktatás lesz és Önök is nagyon jól 
tudják azt, hogy az állami normatíva már régen nem elégséges ahhoz, hogy oktatási 
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intézményeinket működtessük. Sőt az állami normatíva már régen nem elégséges ahhoz, hogy 
bért tudjunk fizetni, annak a több mint 2000 kollégánknak, aki dolgozik az intézményeinkbe vagy 
a közel 1000 pedagógusnak, aki az óvodáinkban, általános iskoláinkban, középiskoláinkban 
oktatja, neveli a gyermekeinket. Hisz az oktatási normatíva ma már csak egy-egy iskolának a 
költségvetését, mintegy 47%-ban finanszírozza meg. Ez még arra sem elég, tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, hogy minden hónap első napjaiban bért tudjunk fizetni, ezért ebben a költségvetésbe 1600 
millió forintot állítottunk be csak a bérre normatíván felül, annak érdekében, hogy a kollégáink,  
akik oktatják, nevelik gyermekeinket, ők a hónap első napjaiban pénzt tudjanak kapni. Ezúton 
szeretném megköszönni és nagyon büszke vagyok valamennyi kollégánkra, valamennyi 
intézményvezetőnkre, de az intézményekben dolgozó kollégáinkra is, azért hogy felelősséggel,  
nem könnyű munkával, de ugyanakkor tényleg felelősséggel, a városért érzett felelősséggel 
segítettek megtervezni az előttünk levő pénzügyi évet. Hisz közös munka eredménye az, amelyik 
most itt van Önök előtt, nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat konzultáltunk és velük 
egyetértésben tudtam most ezt a költségvetést Önök elé tervezni. Természetesen ezen belül 
lesznek az oktatást érintő beruházások is, egyetlen egyet had említsek meg Önöknek, a Táncsics 
labornak a beruházása, amely a természettudományos oktatást új alapokra helyezve, 
nagymértékben meg fogja határozni, reményeim szerint az elkövetkező évek középfokú oktatását 
e tekintetben. A másik a minőség, amiről beszéltünk a költségvetési koncepció elfogadásakor és 
elkészítésekor, ez pedig a közszolgáltatások minősége, illetve a közüzemi szolgáltatások 
minősége szempontjából jelenik meg. És itt az alapelvünk az egyértelmű e tekintetben, mégpedig 
azért is, mert a velem egyidősek emlékeznek még az 1990. évek közepére, amikor még a 
közüzemi szolgáltatások tekintetében az ország egyik legdrágább városa volt Kaposvár. S akkor 
erről a dicstelen első helyről mindenképp el akartunk kerülni és ma már hál isten eljutottunk 
odáig, hogy a közüzemi szolgáltatások tekintetében az ország egyik legolcsóbb nagyvárosa 
Kaposvár. Ezt nem tudja mindegyik város megtenni tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, csak 
azok, amelyek nem privatizálták a közszolgáltató cégeiket. Csak azok tudják megtenni, akik 
többségi közösségi, vagyis önkormányzati tulajdonban tartották ezeket a cégeket és ezzel a 
lehetőséggel élni akarunk 2012-ben is. Ezzel a lehetőséggel úgy akarunk élni, aminek az alapjait 
2011-ben már leraktuk, amikor is a közszolgáltató cégeinket egy szervezeti egységbe, a 
Kaposvári Közszolgáltató Holdingba szerveztük, és ezen szervezeti egységnek kell b iztosítani 
számunkra, valamennyi kaposvári számára a megfelelő minőséget és ezen belül pedig 
természetesen azt az alapelvet figyelembe véve, amit az előbb megfogalmaztam, a megfelelő  
árakat is. Ha figyelmesen olvasták a táblázatokat és összeadták a közszolgáltató cégek 
önkormányzati támogatását 2012-re és megnézték a 2010-et, ami az utolsó önálló év volt a 
Holding megalakulása előtt, akkor ebből láthatják azt, hogy több mint 300 millió  forinttal 
kevesebb támogatást kellett és kell 2012-ben biztosítanunk most már ugyanezen alapelvek 
figyelembe vételével is. És engedjék meg, hogy egy kicsit visszakanyarodjak az oktatáshoz, 
illetve a közalkalmazottainkhoz. Azért is, mert nem eldugva van a sorok között, de lehet, hogy 
nem vették észre és a figyelmüket szeretném felhívni rá, hogy az amúgy nem sok, de nem 
kötelezően, hanem önként vállalt feladatként közalkalmazottainknak juttatott étkezési 
hozzájárulás, amely felmerült, hogy a város el kívánja venni, ez benn marad a költségvetésbe, 
ennek az éves összege 104 millió forint. Nagyon örülök, hogy ennek a feltételét is sikerült 
biztosítani. Ha a költségvetés utolsó tábláit megnézik, akkor láthatják azokat a fejlesztéseket, 
illetve láthatják azokat a beruházásokat, amelyeket 2012-ben tervezünk megvalósítani 
Kaposváron. Azzal együtt, hogy ezúton is szeretnék hálás köszönetet mondani valamennyi 
kaposvárinak, hogy az elmúlt években a város eddigi történetének legnagyobb fejlesztési 
programját hajtották végre. Szeretnék köszönetet mondani, hogy azt kérték és arra biztattak 
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bennünket, hogy vágjunk bele a város történetének eddig legnagyobb fejlesztésű programjába a 
válság idején is, mert ma már látható tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ha ezt nem tesszük meg, s 
akkor nem kellett ilyen bölcsnek lennünk, ma már egész világosan látszik, ma már erre nem lenne 
lehetőségünk. Ha nem csináljuk meg azokat a beruházásokat, amiket megcsináltunk az elmúlt 
évben, akkor 10, de inkább 15 évig erre bizonyosan nem lenne lehetőségünk, mert már nem 
lehetne hitelt felvenni, mert már nem is kapnánk, vagy olyan feltételekkel, amit már mi sem 
vennénk fel, nem tudnánk kigazdálkodni.  Gondoljanak csak azokra a nagy beruházásokra, amely, 
ezen program keretén belül épült és ezen belül is engedjék meg, hogy pár dolgot említsek a 2012.  
év kapcsán is. Az egyik ilyen, hogy jó esélyünk van arra, hogy el kezdődik a kaposvári ipari 
parknak a betelepülése. Ez megadja azt a lehetőséget, hogy ebben az esztendőben 500 új 
munkahely lehetőségét teremthetjük meg. A Keleti Ipari Park beruházásával kapcsolatban egy 
ipari hőcserélőt gyártó üzem kíván hozzánk jönni, 16 hektár területet mi vásároltunk korábban az 
államtól, ezt a területet ezt közművesítettük és a tájékoztatásuk alapján, mivel az új Széchenyi 
Tervből is jelentős összegű támogatást kaptak a beruházáshoz el kezdik az üzemcsarnoknak az 
építését, azt követően ősszel a pró üzemet el kívánják már indítani kezdetben 70 majd 300 főnek 
adva munkát. Önök is olvashatták a híreket, hogy újra indul a NABI, a kaposvári 
autóbuszgyártás. Ami jó hír, jó hír egyrészt, mert azt a tájékoztatást kaptam, hogy az új 150 fős 
megrendelés állomány, amit az Amerikai Egyesült Államokból Los Angelestől kaptak az 200 fő 
foglalkoztatását teszi szükségessé, ez a jó hír. Ahogy 200 kaposvári, kaposvári család újabb 
munkalehetőséghez fog jutni. A rossz hír jelenleg pedig az, hogy rendkívül bizonytalannak érzem 
jelen pillanatban még ennek a gyárnak a jövő jét. Egész addig, amíg csak a külföldi piacoktól és a 
megrendelésektől függ, egész addig, amikor az Amerikai Egyesült Államokból várja csupán a 
megrendelést, mert azt a típusú buszokat gyártja, ha jön, akkor elindul, embereket foglalkoztat, 
embereket vesz fel, legyártja az autóbuszokat, elkészültek az autóbuszok, de ha nem jön az újabb 
megrendelés, akkor megint bezár. Ezt nem hívom biztonságnak, ezt jelentős bizonytalanságnak 
hívom. A NABI-nak az fogja meghatározni az igazi stabilitást, ha nem csupán kompozit buszokat 
és nem csupán csak azt a típust gyártja Kaposváron, amit a tengerentúlra kell és a tengerentúli 
szabályoknak megfelel,  hanem ha majd magyar buszt fog gyártani sorozatba, magyar 
megrendeléssel fogja ezt tenni. Olyan buszokat, amiket vásároltunk tőlük a tavalyi esztendőben, 
mint prototípust. No most ezen dolgozunk, hogy ez így legyen, remélem ez sikeres is lesz. És a 
költségvetésben is  láthatják a számait a kaposvári élelmiszeriparban dolgozóknak,  illetve a 
kaposvári élelmiszergyártóknak azt a vehemenciát és azt a partnerséget, hogy a Kaposvári 
Egyetemen rejlő ez irányú tudást kihasználva Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen és az ő 
támogatásukkal el tudjuk indítani idén a kaposvári élelmiszer programot. Ez egy nagyon jelentős 
és a város elkövetkező életét meghatározó programrész lesz, amikor, aminek a célja az, hogy a 
kaposvári élelmiszer tudományos kutatásokkal megalapozottan, garantáltan minőségi és 
egészséges élelmiszer legyen. Ennek jelenjen meg a megfelelő promóciója is magán az 
élelmiszeren és ez a lehetőség ez terjedjen el az ország határainkon belül és kívül is. Minél 
inkább a kaposvári élelmiszer, Kaposváron gyártott élelmiszer legyen az, amit egyre többen 
vásárolnak. A helyben termelt élelmiszereknek a lehetőségét, az értékesítési lehetőségének a 
megteremtését tavaly el kezdtük az új Vásárcsarnoki résznek az átadásával,  idén 65 millió  
forintot találnak ebben a költségvetésben, amely a régi Vásárcsarnoki rész felújítására szolgálna.  
Ebből 15 millió forint a kisajátítás és 50 millió forint pedig a beruházás. A Holding 
beruházásában az általa vállalt önrésszel indulna el ebben az esztendőben a közösségi közlekedés 
fejlesztése Kaposváron, ha emlékeim nem csalnak,  mint egy 500 millió  forint körüli ez a 
program, ahol az elektronikus jegyrendszeren túlmenően a dinamikus utas tájékoztatókat kiépítve 
az autóbuszvárók jelentős részének infrastruktúrája is átalakul. M eg kaptuk a lehetőséget arra, 
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hogy 100%-os európai uniós támogatással egy jelentős nagyságú és jelentős közlekedési 
forgalmat lebonyolító városrész átalakításának a terveit készítsük el. Ezt ugye csúnya szóval, 
mert így kaptuk a pályázatot úgy hívják, hogy intern modális csomópontnak a kialakítása, mely 
érinti a Petőfi teret, érinti a helyi- és helyközi autóbusz pályaudvarokat, érinti a vasútállomást és 
érinti a vasúton túli Donneri városrész Csík Ferenc sétányig tartó szakaszát és részét. 
Kerékpárutak épülnek ebben az esztendőben, remélem sikeres lesz a pályázatunk és a 
csapadékvíz elvezetésre is pályázni tudunk. A biogáz vezetékünk elkészült, azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy az engedélyek megszerzése van folyamatban, de talán március első napjaiban azok 
is megjönnek és ettől a pillanattól kezdve biogáz táplálja a fürdőnket, energiaköltségbe ez mínusz 
65 millió forintot fog jelenteni, amely a megújuló energiák iránti viszonyunkat is nagymértékben 
jelzi. Arra is számíthatnak tisztelt Hölgyek és Urak, hogy még szintén a közszolgáltatások 
minőségét javítva hulladékgazdálkodásba is  jelentős fejlesztéseink és beruházásaink lesznek 
2012-ben, legalábbis elindulnak. Egy részt rekultiválunk környező településekkel közösen ez 33, 
amit említettem hulladéklerakó telepet, 33 hulladéklerakó telep rekultivációja között van a 
kaposvári szeméttelepnek a rekultivációja is. De nem is ezt tartottam a legfontosabbnak, mert ez 
kötelezően végrehajtandó feladat, hanem azt, hogy 119 településsel karöltve a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Programot indítjuk el. 5,2 milliárd forint értékű támogatást nyertünk el a 
rendszer kiépítésére és ennek a legnagyobb előnye az lesz, hogy a most majdnem mintegy közel 
100%-ban lerakott hulladék, kommunális hulladékról beszélek, annak 70%-a feldolgozva lesz a 
hulladéklerakó megépültével és a tanulmányok arról szólnak, hogy csupán 30%-a  kerül 
lerakásra.  Önök nagyon jól tudják, hogy mintegy 20 ezren élnek lakótelepeinken,  ebből mint egy 
6800 háztartás az, aki a távhő rendszerről kapja a meleget és erre a 6800 háztartásra, 6800 
családra pakolódik rá a távhő összes költsége. Beleértve az alapdíjat is és beleértve a hődíjat is. 
Vagyis azért, hogy ezek a terhek, ezek a költségek jobban oszlanak meg, ezért és ne csak 6800 
távfűtött lakásban élőre terhelődjenek és nekik kelljen kif izetni, ezért elkerülhetetlen, hogy a 
távhő rendszerünket bővítsük. Ez egy 1,3 milliárd forintos beruházás, a Holding részét képező 
Vagyonkezelő Részvénytársaságunk beruházásában zajlana, amely egyetlen egy célt kell, hogy, 
több célt kell, hogy szolgáljon, de a több cél közül egyet mindenképp, mégpedig azt, hogy 
bővítse a távfűtést igénybevevőknek a számát. Mind mennyiségében, mind pedig köbméterében 
is tegye ezt meg, ezért újabb intézmények lesznek rákötve a távhő rendszerre és a Kórház 
fenntartójától is, ha jól tudom a fenntartójától, üzemeltetőjétől is megkaptuk az írásos 
hozzájárulást ahhoz, hogy a Kórház új beruházása kapcsán a Kórházunkat is rácsatlakoztassuk a 
távfűtésre, vagyis távfűtött, illetve távhűtött lesz. Csak önmagában a Kórház az annyi energia 
mennyiséget visz el, mint amennyit a 6800 távfűtött lakás összesen. Ezzel tudjuk a fajlagos 
költségeket is a távfűtött lakásokban élők számára csökkenteni. Két turisztikai beruházásunk lesz 
2012-ben, az egyik már folyik a Rippl-Rónai Villa és kertjének az átalakítása, autóbusz 
parkolókkal együtt, ütemterv szerint folyik ez a beruházás. Én nagyon bízom benne, hogy illő 
körülmények között ez év nyár végén, őszén át fogjuk tudni adni és a komplex 
turisztikafejlesztési programunk keretén belül pedig idén a Deseda beruházására kerül sor, 
ökoturisztikai úttal ez 11 km körbe a tó körül, két új híddal, illetve látogatóközponttal, talán ez a 
három legfontosabb eleme ennek a beruházásnak. Néhányat soroltam fel tisztelt Hölgyeim és 
Uraim mindazokból, amiket a költségvetésben megtalálnak. A mi részünkről az idei évi 
költségvetésünkben az egyik legfontosabb szempontunk volt a több mint 2000 kollégánk 
munkahelyének a megőrzése, erről találnak egy külön bekezdést az előterjesztés kapcsán és 
intézményeink partnerségét ezúton is köszönöm, hogy mindazokat a zárolásokat, amelyek az ő 
működésüket nem könnyíti meg, viszont nem is lehetetleníti el partnerként fogadták és kezelték. 
Egy önálló táblázatot tettünk be, amely a város, Önök többször kérték azt, hogy vizsgáljuk már 
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felül az önként vállalt feladatainkat. Többször megfogalmazták azt, hogy ami nem kötelező, és ha 
már a költségvetésről beszélünk, azokat nézzük át és vizsgáljuk meg, megtettük tisztelt Hölgyeim 
és Uraim és azt a javaslatot hozom most Önök elé, hogy ne mondjunk le az önként vállalt 
feladatainkról. Azt a javaslatot hozom most Önök elé, hogy támogassuk továbbra is civil 
szervezeteinket, támogassuk a kultúrát, sportegyesületeinket, támogassunk nagyon sok mindent, 
amit az önálló táblázat formájában megtalálnak. Ez ebben az évben önként vállalt feladatként 1 
milliárd 249 millió forint, ennyit állítottunk be a költségvetésünkbe, annak érdekében, hogy mind 
az az érték, ami eddig is felépült ebben a városban, az értékként továbbra is maradni tudjon. 
M élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egyszer köszönöm, mindazoknak, akik véleményt 
mondtak és javaslatot, tanácsot adtak a költségvetés elkészítésének, nem lassú, hanem több mint 
3 hónapos időszakában, a költségvetési rendelet-tervezet kimunkálásához, illetve elkészítéséhez, 
tényleg nagyon sokat segítettek. Köszönöm a bizottságok munkáját is, beleértve az 
Érdekegyeztető Fórumét is, ahol ugye a munkaadó, munkavállalói érdekképviseletek is részt 
vesznek és az ő megfogalmazott javaslatait is köszönöm, és köszönöm a bizottságok által 
megfogalmazott és támogatott módosító indítványokat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim ennyi 
szóbeli kiegészítést szerettem volna a teljesség igénye nélkül természetesen 2012. évi 
költségvetésünkhöz hozzáfűzni. Nem lesz könnyű év, de egy lépéssel versenytársaink elé 
kerülhetünk, erről meg vagyok győződve. M ost kérdések következnek, a kérdéseket követően a 
válaszadásra kerül sor, utána szeretném megkérni Király Urat, ott is a mikrofon, hogy a 
hozzászólások között elsőként legyen kedves ossza meg velünk mindazt, amit fontosnak tart, 
aztán jönnek a hozzászólások, utána pedig a válaszadások, illetve a zárszó. Kérdések 
következzenek, tessék parancsolni.” 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte Polgármester úrtól, hogy nem tart-e attól, hogy a 
drasztikus építményadó emelés kihatással lehet a tervezett ingatlan értékesítésükre és ezt a célt 
sem tudják teljesíteni a költségvetésben. Reális várakozás-e, hogy 206 millió  forinttal, azaz 10%-
kal nő az iparűzési adó? Nincs ellentmondás-e, továbbá diszkrimináció a Domusz tömb 
rehabilitációja és  a Nádasdi utca környékének rehabilitációjának elmaradása között?  Az Európai 
Bizottság által bejelentett 140 milliárdos kohéziós támogatás felfüggesztésének lehetősége 
érinthet valamilyen tervezett kaposvári projektet, beruházást? Tudják-e, hogy mennyi vagyont 
mekkora értékben visz el az állam az elkövetkező évben, továbbá hogyan fog ez a vagyonátadás 
megtörténni? M egkérdezte, van-e esély arra, hogy iskolákat meg tudnak tartani üzemeltetésben? 
Ki biztosítja a Rippl-Rónai Villa rekonstrukciójához a megyei önrészt? Hol tart a biomassza 
erőmű beruházás és van-e a beruházónak e tekintetben kötelezettsége? Megkérdezte, hogy a 2009 
decemberében vásárolt MÁK 10/D jelű értékpapír befektetési hozama mekkora volt és erről a 
Közgyűlést miért nem tájékoztatták. Kapott-e Polgármester Úr választ a Belügyminisztériumtól a 
közmunkában foglalkoztatottak keretének növelése érdekében? M egkérdezte, nem félő, hogy az 
1 milliárd 448 millió forintos megszorítás jelentős minőségromlást eredményez, például az 
oktatásban? Nem tartja aránytalannak-e a teherviselés megosztását, miközben a közintézmények 
12%-os, addig a Hivatal csupán 1,25%-os megszorítást szenved? M egkérdezte, hogy mikor lesz 
végleg berendezett az Együd Árpád Kulturális Központ. A Polgármesteri Hivatal létszáma 326 
főről 275 főre csökkent az előterjesztés szerint, viszont a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata című előterjesztésben az szerepel, hogy a korábbi létszám 307 fő és a 
tervezett létszám pedig 264 fő. Kérdése az volt, hogy melyik a valós létszám? M i az indoka 
annak, hogy a Polgármesteri Hivatalban 3 tanácsadói munkakört kell létrehozni, nevezetten egy 
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sajtószóvivőt, egy kommunikációs tanácsadóit és egy gazdasági koordinációs tanácsadói 
munkakört? Hozzátette, hogy a Polgármester úr nem gondolja-e, hogy a út- és járdafelújításra az 
5 millió forint, amely a költségvetésben szerepel kevés lesz, hiszen a téli időjárás miatt az utak 
minősége nagyon romlani fog.  A téli úttakarítással kapcsolatban megkérdezte, hogy nem lenne-e 
jobb őszintén megmondani, hogy erre a célra nincs elegendő pénz? Ugyanis a hírekben arról 
lehetett hallani, hogy Kaposvár belterületi útjait KVG Zrt. nagy erővel folyamatosan takarítja, 
pedig a kaposváriak jelentős része nem ezt tapasztalta. M egkérdezte, hogy nem romolhat-e 
jelentős mértékben a vízi közművek állapota, miközben a tervezett összeg ezeknek a javítására – 
kb. 50 millió forint – rendkívül kevés lesz, s ezzel sérül Polgármester úr minőségpolitikája.  
M egkérdezte, mi lesz akkor, ha az önkormányzat cégeinek kintlévőségeit, melyek igen 
jelentősek, nem tudják beszedni, nem tart-e attól, hogy sérül a szolgáltatás minősége,  sérül a 
biztonság, melyet elvárnak a közszolgáltatástól, továbbá nem fél-e attól, hogy a számláikat 
rendszeresen és folyamatosan fizetőknek kell többlet költségeket vállalniuk azok helyett, akik a 
számláikat nem tudják, és nem akarják befizetni? 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő konkrétumokat kért arra vonatkozóan az előterjesztőtől, hogy 
miközben minden területen szűkülés tapasztalható, mire alapozható az, hogy 828 millió forinttal 
több adót tud beszedni az Önkormányzat. Továbbá megkérdezte miből gondolja, hogy minőségi 
szolgáltatás lesz abból, ha az óvodák, iskolák, közszolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények 
és egyéb intézmények költségvetését 12%-kal csökkentik. A szociális biztonságot illetően 
megkérdezte, hogy miközben egyre romló feltételek között élnek az emberek, hogyan képzeli el 
Polgármester úr a 260 millió forintos elvonást. M egjegyezte, hogy szeretné megtudni, hogy ki 
volt az név szerint, aki a munkaadók nevében és név szerint, aki a munkavállalók nevében azt 
mondta, hogy ezzel a költségvetéssel egyetért. 
 
Felder Frigyes képviselő megkérdezte, hogy könyvelési tétel-e vagy a valóságban is megvan-e 
az 530 milliós pénzmaradvány az előző évről. Másik kérdése ehhez kapcsolódóan az volt, hogy 
előre láthatólag mikor kezdenek el ténylegesen törleszteni és nem az egyik hitelből a másikat? 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok kérdése a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésével 
kapcsolatos adatok ellentmondására vonatkozott, amit Pintér Attila képviselő Úr is 
megfogalmazott. Megkérdezte, hogy a közmunkára felhasználható forrás állami támogatása és a 
saját önerő mennyivel csökkent az elmúlt évhez képest. M ennyi esélyt lát Polgármester Úr arra, 
hogy megkapják a támogatást a Domusz tömb rehabilitációjára,  illetve a Nádasdi utcai projekt 
folytatására. A Rippl-Rónai Emlékház felújításához vállalt megyei erőt megkapják-e és hol 
tartanak a tárgyalások? Az emlékház átvételénél csak az ott lévő képeket kérte a város tulajdonba 
és ezértjónak tartják-e a 215 Rippl-Rónai képből álló egység megbontását? Mekkora összeget 
terveznek és honnan lesz forrás a Rippl-Rónai relikviák átvételét követően a szakmai 
gondozására és működtetésére, mivel nem lát a költségvetésben arra vonatkozóan számadatokat. 
A Csiky Gergely Színház állami támogatása 46 millió forinttal, a városi Önkormányzattól kapott 
támogatása pedig 59 millió forinttal csökken,  együtt 105 millió forintot tesz ki, ezért 
megkérdezte, nem lát-e Polgármester úr veszélyt a Csik Gergely Színház működtetésében. A 
költségvetési rendelet elfogadása után mikor várható a likviditási terv elkészítése, amit az ÁSZ 
jelentés írt elő?
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Mihalecz András tanácsnok egy őszinte, nyílt válasz kért arra vonatkozóan, hogy mi 
kényszerítette a város vezetését arra,  hogy ezt a költségvetést terjessze be. Esetleg az, ahogy a 
város fejlődött az elmúlt 10 évben, például a Kossuth tér rehabilitációja, a Fürdő megépítése, 
vagy az a néhány szökőkút, amely elkészült, ugyanis szocialista körökben és az ellenzék körében 
ez volt hallható, vagy talán más összefüggés van az elmúlt 8-10 esztendőben történtek miatt, ami 
érzékenyen érintette a várost. Véleménye szerint, ha őszintén elmondják, hogy miért alakult ki ez 
a helyzet, akkor a szavazók és a vállalkozók is meg fogják érteni. 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte mi az oka annak, hogy a rendelkezésre állási támogatás 
összege 80 millió forinttal csökken, míg a szociális segély összege 22 millió forinttal nő? 
 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a lakosság érzi-e majd a Hulladékgazdálkodási 
Program keretében lezajló fejlesztés eredményét. Az 5,2 milliárd forintos beruházás milyen 
fázisokon megy keresztül és mikor fogják a város lakói érezni ennek a hasznát. Kérdése a 
Domusz tömb rekonstrukciójára vonatkozott, miszerint jól tudja-e, hogy az a környék a város 
legsűrűbben lakott része (Honvéd utca eleje) és, hogy indokolt-e ez a fejlesztés, illetve 
rehabilitáció? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy két intézmény nem szerepel az 
intézményekre vonatkozó százalékos megszorításokat tartalmazó táblázatban: ez a Polgármesteri 
Hivatal és a Város gondnokság. Ennek oka,  hogy a két intézménynél rendkívüli mértékű 
elvonások voltak. A Városgondnokságnál 90 millió forint, önmagában fele annyi, mint az összes 
többi intézménynél a zárolás, a Polgármesteri Hivatalnál pedig 125 millió forint, ami több mint 
60%-a az összes intézmény zárolásának. Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal 
beszámolójában pontosan leírták, hogy mennyi az a létszám, ami a hivatal szakmai apparátusának 
az összetétele kapcsán számításba vettek. Ez a jegyzővel kezdődik és a fizikai munkavállalókkal 
fejeződik be. Tájékoztatásul elmondta, hogy a város polgármestere és két alpolgármestere, a 
Pénzügyi Végrehajtási Társulás, mely 5 főt tesz ki, a Hulladékgazdálkodási Társulás, akinek a 
vezetője, a Rákóczi Stadion, (melynek az üzemeltetését 15 évig vállalta az Önkormányzat)ez 
jelenleg 5 fő, továbbá polgári védelmi kiadása, ahol 1  fő szerepel és ez az a létszám, összesen 15 
fő, aki nem szerepel a Polgármesteri Hivatal szakmai apparátusában. 
 
Szita Károly polgármester „Nagyon szépen köszönöm Főjegyző úr a választ, remélem, hogy 
nem hagyok ki semmit az Önök által feltett kérdések közül. A cél az változatlan képviselő úr. Az 
évtized végére Kaposvár el akarja és el is fogja érni az Európai Unió átlagos foglalkoztatási 
szintjét. Ez nem lehet kérdés. M ert akkor, amikor stratégiáról beszélünk, akkor, amikor 
városprogramot készítünk ezt tartottuk és ezt tartjuk mindig a legfontosabbnak. És ugye ennek a 
lehetőséget adjuk meg már ebben az évben is azzal, és ezt akkor fogalmaztuk meg, amikor még 
nem ilyen pénzügyi környezetben dolgozott a világ és Európa. De ettől még, mert ez rosszabb lett 
nem tekinthetünk el attól a céltól, amit megfogalmaztunk és nem is akarok eltekinteni,  ezért is 
örültem, és ezért is vettük fel a hitelt és közművesítettük az ipari parkot, hogy el tud indulni 
ennek a betelepítése és megadja a NABI-val együtt. És remélem, hogy stabilan későbbiekben az 
1800-ból az első 500-at. Kaposvári Élelmiszeripari Program pedig, hogy ha sikeres lesz és 
reményem szerint sikeres lesz, az élelmiszer gazdaságban sokkal többen fognak dolgozni, mint 
mindahányan ma jelenleg. Vagyis a cél az változatlan, amit ekkor megfogalmaztunk, az évtized 
közepére el kell érni és el is fogjuk érni. Erről majd még később beszélni fogunk, de hát az 
adópolitikánknak pedig az egyik alapja az nagyon egyértelmű, s erre is építjük, akinek több van, 
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az fizessen többet és ezen túlmenően, akinek pedig a lehetősége szűkös, azon pedig segítsünk. Ez 
a két alappillére határozza meg az adópolitikánkat. És amikor a Főjegyző úr behozta ezt az 
előterjesztést, akkor most majd érvelni is fog mellette, ezt el is fogja mondani velem együtt, hogy 
miért fogalmazta meg ezeket a tételeket. De az a 130 millió forint ingatlan értékesítés, amit mi 
beírtunk, ez jóval kevesebb, mint a tavalyi tervezett, ugyanakkor valamivel több annál, ami tavaly 
ténylegesen teljesült, de benne van a kockázat, ebben osztom a véleményét. Benn van a 
kockázata annak, hogy ezt a 130 millió forintos ingatlan értékesítési bevételt az év végére 
teljesíteni tudjuk-e. A Vagyongazdálkodási Igazgatóságunknak az a feladata, hogy a költségvetés 
döntését követően ezt a lehetőséget ezt biztosítsa a költségvetésnek és teljesítse. Az meg 
tapasztalati számok, amelyek meghatározzák az iparűzési adó eddigi, illetve a mostani tervezett 
növekményét is. Az eddigi tapasztalati számok, beleértve az elmúlt éveket, de bele értve az 
elmúlt esztendőt is ismerve és felmérve a mai körülményeket a Főjegyző úrék, amikor át 
tekintették e tekintetben ezt a részt, akkor ezt a javaslatot hozták és jó eséllyel látják ennek a 
teljesülését. M ellé téve azt is, hogy annak is jó eséllyel látják,  mert ha figyelik a minden 
hónapban behozott hátralékos listáinkat, jó esélyét látják annak, hogy a kinnlevőségek is 
csökkenni fognak. Ebbe van igazság, ez döntés kérdése. Domusz tömb, Nádasdi utcai tömb, ugye 
arról tudnak, vagy ha nem, akkor engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mindkettőt európai uniós 
támogatással nyújtottuk be pályázatként és a M agyar Köztársaság, a Magyarország Kormánya 5 
város pályázatát emelte ki emelt programjai közé és köztük volt az egyik Kaposvár. Első 
fordulóban született meg ez a döntés, talán 3 hónappal ezelőtt, vagy 4 hónappal ezelőtt. 
Nyíregyházára emlékszem, Győrre emlékszem, Debrecenre emlékszem, Kaposvárra emlékszem 
az ötödik város most nem jut eszembe, nézzék el. Szociális város rehabilitációs programját, 
megjelent kormány határozatban, támogatta. Mi kettőt vittünk be. Bevittük, ugye ez a munka 
neve, a volt Domusz Áruház és a Sávház közötti területnek a rendezését, intézményekkel, 
lakóházakkal, illetve közterületi rendezéssel együtt, illetve bevittük a Nostru néven futó város 
rehabilitációs programunkat, a Szentjakabi városrész, Pécsi utcát és a Nádasdi utcát meghatározó 
részét. Nem nyertük még meg ezt a pályázatot szeretném hozzá tenni, most azon dolgozunk a 
költségvetésben láthatják a számait, hogy a második fordulóra is be tudjuk nyújtani. A második 
fordulóra a kiviteli terveket kell készítenünk. A kiviteli terveket megrendeltük már az észak-
nyugati városrész kiviteli terveinél a másiknál várunk, amíg meg nem jelenik az Európai Uniós 
támogatásokról szóló pályázati, önrészéről szóló pályázati kiírás, hogy lehet-e pályázni, mondjuk 
a szociális város rehabilitációs programok és, ha lehet, akkor milyen eséllyel, ugye tettük ezt már 
sokszor, hogy az önrészünk egy részét kiváltsuk. És úgy szerepeltetjük most a költségvetési 
előterjesztésben, hogy a Domusznál 50%-ot remélünk,  Domusz tömbnél 50%-os önrész 
csökkenést remélünk, a Szentjakabi városrész ezen részénél, pedig 100%-os önrészt remélünk. 
Aztán, hogy a reményekből mi fog majd megvalósulni, azt majd meglátjuk, jelen pillanatban mi 
így állítottuk be a költségvetésünkbe. Kedves Képviselő  Úr, hát remélem Önök is azon 
sertepertélnek, hogy ne függesszék fel a kohéziós alapokat. Nagyon remélem, hogy az Európai 
Unióba Önök is azt a politikát, nem Önökre gondolok, vagy nem Önre gondolok természetesen 
személy szerint, mert Ön az egyetemen dolgozik, készül a vizsgáira, hanem azokra, akik 
képviselik Magyarországot az Ön pártján keresztül az Európai Unióba. Remélem, hogy azon 
fognak dolgozni, hogy a kohéziós támogatásokat ne vegyék el ettől az országtól, mert ez jár 
ennek az országnak. Én csak bízom benne, hogy ez a politika fogja vezérelni mindnyájukat és ez 
nem érinti Kaposvárt, szeretném jelen pillanatba mondani. Nagyon remélem, hogy pozitívan 
fogja érinteni, mert lesznek olyan pályázatok a kohéziós támogatásokból, amire pályázni tudunk 
és lehetőségünk lesz rá. A kérdésére azért nem lehet még, mekkora vagyont tesz el az állam, 
értem ezért a kérdésére. Attól a pillanattól kezdve, amikor megjelent a köznevelési törvény és a 
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köznevelési törvény állást foglalt a tekintetben, hogy az általános iskolák és a középfokú oktatási 
intézmények, a kollégiumokat is bele értve állami fenntartásban és állami üzemeltetésben 
dolgoznak, a Főjegyző Úrék fölállítottak egy csapatot és mérik fel ezeket a vagyontárgyakat. 
Önmagunknak tesszük ezt, mondom ezt Önnek, önmagunknak tesszük ezt, hisz még nincs 
kötelezettségünk e tekintetben, mint törvényi szabályozást. M érjük fel azt, miket újítottunk fel, 
mérjük azt, hogy milyen támogatásokból tettük ezt, meg mennyi önerőt fordítottunk ezekre az 
ingatlanokra, hogy megfelelően karbantartjuk őket. És várjuk azt a pillanatot, amikor megszületik 
ez a rendelkezés, valószínű, hogy kormányrendelet formájában fog megszületni, hogy milyen 
feltételekkel adják meg a települési önkormányzatoknak, hogy a települési önkormányzatok egy 
részének, itt a nagyobbakra gondolok azt a lehetőséget, hogy továbbra is saját kezükbe tarthassák, 
mind az általános iskolákat, mind a középiskolákat. És ez a feltétel rendszer ismeretében fogom 
én beterjeszteni Önök elé a javaslatomat, addig nem tudok mit beterjeszteni, mert fogalmam 
sincs, hogy milyen feltételeket fognak. A szándék az változatlan, ezt szeretném hozzá tenni, a 
feltétel rendszer függvényében tudjuk megmondani. A Rippl-Rónai Villát nem vettük át, a sajtó 
általában ír butaságokat, egyre gyakran teszi ezt, nem vettük át a Rippl-Rónai Villát. A Rippl 
Rónai Villát nagyon egyszerűen azért nem vettük át és nem írtam alá a megállapodást, mert 
Önöket arról tájékoztattam, hogy egész addig nem vagyok hajlandó átvenni, amíg nem látom a 
szóbeli garancián túlmenően az írásos garanciát arra, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat által 
vállalt 55 millió forint önrészt a M agyar Állam kifizeti. Nincs semmi okom azt gondolni 
egyébként, hogy nem fogja megtenni, meg fogja tenni, de addig, amíg erre papírt nem kapok, 
nem fogom aláírni az átadás-átvételről szóló szerződést. M ert nem teszek olyan, a bizalom az 
nagyon fontos természetesen, de hát azért annak is vannak bizonyos kellékei e tekintetben, pedig 
ez a papíros kell ahhoz, hogy átírjam, de a beruházás folyik és ez a legfontosabb és a Rippl-Rónai 
Villa miénk fog lenni. M iénk fog lenni, mert a szándék változatlan, az egyezség is megszületett e 
tekintetben, alá is írtuk a papírt abba az átvételi szerződésbe feltételként szerepeltettem a Somogy 
M egyei önrész állami vállalását, csak ilyen feltétellel írtam alá ezt a papírt, meg fog történni, 
remélem, hogy minél előbb. Azt várja a biomassza beruházó, hogy a kapcsolt energia 
tekintetében szülessenek meg, azok a megállapodások, szülessenek meg azok a rendeletek, illetve 
törvényi szabályozások, amely garantálja számára azt, nem csak az ő számára, hanem garantálja 
többi számára is azt, hogy milyen feltételek és hogy veszik át az általuk előállított energiát és 
megtermelt javakat. És ez határozza meg, a kiviteli tervet elkészítették, vagy talán az 
engedélyezési tervet is elkészítették, várják a kiírandó pályázatokat nem csupán önerőből fogja 
megvalósítani, hanem, bocsánat Főjegyző Úr most tájékoztatott, be is adták már a pályázatot, 
várják az elbírálást, ez gondolom, hogy nagymértékben meg fogja határozni, hogy mikor indul ez 
a beruházás. Vettem én értékpapírt Molnár igazgató úr? Akkor majd Molnár igazgató úr, 
szeretnélek kérni, hogy erre a kérdésre válaszolják légy kedves. Főjegyző Úr nem emlékezett rá, 
én sem. Nagyon remélem, hogy közmunka, nagyon remélem, hogy igen, nem csupán levélben 
kerestem meg, hanem a múlt hét péntek este telefonon is beszéltem M iniszter Úrral több 
dologról. Egyik dolog a várost érintő, Pintér miniszter úrról beszélek, a várost érintő közmunka 
program volt, a másik egyébként, de ha már ezt is érintettem, ezt is megosztom Önnel, az önerő 
pályázatnak az előkészítése. M egosztottam vele azt a kaposvári gondot, ami a Domusz tömbnél 
és a Nádasdi utcánál is és hogy miért kellene nyitni az önerő támogatásoknál. U gye a közmunka 
az kettévált, részben a START Közmunka Program, amely állam irányítással, illetve állami 
feladat meghatározással, másrészt pedig az önkormányzatok által is igénybe vehető közcélú 
munka, amit mi foglalkoztatunk. A 4 órás munka megszűnt, ugye 6 órás, illetve 8 órás 
foglalkoztatás, ami kialakulhat. Én jeleztem miniszter úrnak, hogy nekünk ez a keret ez kevés, az 
intézményeink részéről is igényként több merült fel, meg a város stratégiája, a város politikája is 
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az, hogy minél több embernek kívánja ezt a lehetőséget biztosítani, aztán majd persze rajtuk 
múlik, hogy élnek vele vagy nem, de ezt a lehetőséget minél több embernek kívánja biztosítani. 
Olyan lehetőséget ez a, jövő héten fogok vele személyesen vagy telefonon beszélni újból, a 
Szociális Szövetkezeteken keresztül látja, hogy a lehető legtöbb közmunkást fel tudjunk venni.  
Az önálló a városok által is preferált és létrejött Szociális Szövetkezeteken keresztül, belül a 
hétfői vezetői értekezleten fogunk erről beszélni és ennek a rendszerét szeretnénk kimunkálni. 
Nagyon szeretném, ha kapnánk keretet, mert ki tudnánk tölteni és a városra eső önrészt pedig 
vállalnánk az, ami a munkabérre vonatkozik. A hivatalról beszélt. Hát nagyon remélem most már, 
hogy minél előbb lesz fogas, minél előbb be lesz rendezve, eddig, ha emlékeim nem csalnak ugye 
nyílt közbeszerzési eljárásokat írtunk ki, talán hármat, mert aztán három nyílt közbeszerzési, Ön 
is bent van a bíráló bizottságokba tudja három nyílt közbeszerzési eljárásnál vagy a vesztes, vagy 
a győztes, de mindig kifogásokkal élt és megtámadta az eljárást. Szűk a piac,  rendkívül szűk a 
piac e tekintetben a bútoroknál, eszközöknél több a pályázó és egyik se akarta elfogadni a 
másikat. M ost már remélem, hogy a mostani közbeszerzésnél a nyertest is ki fogjuk tudni hirdetni 
és be tudjuk rendezni az eszközt. Polgármesteri Hivatali, csak a következőt szeretném 
megjegyezni, függetlenül attól, hogy több előterjesztés lesz, lesz még előterjesztés e tekintetben, 
Főjegyző úr is beszélt róla. A hivatal létszámának csökkentésére tettünk javaslatot, ez évben meg 
fog jelenni a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában egy önálló  
előterjesztés formájában itt, már jelentős csökkentésre tettünk javaslatot, másrészt pedig részben 
már megjelenik az itteni költségvetésben is. Az itteni költségvetésben is megjelenik az a hivatali 
létszám, akivel számolunk a Polgármesteri Hivatal SZM SZ-én belül, ugyanakkor a bérüket 
tekintve csak az a létszám szerepel a költségvetésben, aki effektíven itt dolgozik most jelen 
pillanatban. A GYES-en, G YEd-en levő kolléganőinket akkor fogjuk, nyilvánvalóan, ha 
visszajönnek, akkor fogjuk tervezni. És ezt a strukturális csökkentést is úgy tudtuk végre hajtani,  
hogy kollégáimra sokkal több teher hárul, mert több embernek a munkáját kell el végezniük, de 
ugyanakkor úgy sikerült, hogy nem küldtünk el senkit. Hanem, mint ahogy az intézményeknél is 
az üres álláshelyeket nem töltöttük be, függetlenül attól, hogy magától ment el, vagy pedig 
nyugdíjazásra került sor, azért tudtuk ezt ide behozni. Hát a tanácsadói munkakörök, nem ez az 
előterjesztés, de nagyon szívesen, ismeri mindegyiket, hát már régóta itt dolgoznak, csak most 
azért változott meg, mert rá beszéltem őket, hogy ne szerződéses jogviszonyban legyenek nálunk 
egyszeri megbízásokkal,  hanem jöjjenek be alkalmazásba. Répás Orsolya, Szekeres Alán, ott 
látja, évek óta itt látja mindegyiket. Struktúrájában változott meg nem pénzügyileg, hanem az a 
két kolléga most megjelent a hivatali létszámban, aki korábban nem jelent meg e tekintetben a 
hivatal létszámba. Ne gyanítson semmi sandaságot e tekintetben. Az út- és járdafelújításokra 89 
millió forintot költünk, tessék úgy megnézni a költségvetést, hogy adja össze a számokat, nem 5 
millió van rá, hanem 89 millió forint van rá. Az út- hídra kevés e tekintetben osztom a 
véleményét. Több mint az 5, jelentősen több mint az 5, de jóval kevesebb,  mint amire szükség 
lenne. Ebben az esztendőbe erre van lehetőségünk és, ezért ezt tudtuk lehozni. Úgy tudjuk az 
ország második legolcsóbb vízdíját produkálni, aztán a Somogy megyében még magasan a 
legolcsóbbat a Somogy megyei településekhez képest, hogy emellett üzemeltetési díjként még a 
Vízművek Kft 400 millió forintot fizet be a városnak, üzemeltetési díjként 400 millió forintot 
fizet be és ezzel együtt nyereséges, és ezzel együtt tudjuk az ország második legolcsóbb vízdíját 
tartani. Azokat a szükséges és a műszakilag feltétlen indokolt felújításokat és beruházásokat 
terveztük be ebben az esztendőben, amelyeket a szakma ide rangsorolt. A többit az áthúzódókkal 
együtt több mint 50 millió forint, a többit, azt pedig a költségvetésünkben helyeztük el. Ha 
visszaemlékszik rá koncessziós díjnak hívták régen az ide beérkező összegeket. Koncessziós díj 
jelentős részét eddig a szennyvízcsatornák kiépítésére, szennyvízcsatorna építésére fordítottuk. S 
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azt követően, amikor szennyvízcsatorna építések befejeződtek, akkor ezek egy részét visszavittük 
a vízi közmű értéknövelő felújításokra, másik részét pedig bevontuk a költségvetésünkbe. Ebben 
az évben is lesznek felújítások, kisebb részben, mint a tavaly esztendőben voltak, de a szakma azt 
mondja, hogy ez így végre hajtható, amit pedig ebből a keretből nem tudunk végrehajtani, azt 
meg kell, hogy csinálják saját hatáskörben a Holding struktúrán belül a saját bevételeiknek 
terhére és pénzeikből. Hát ez több, amit mondott, szóval ennél kicsit rosszabb a helyzet a 
kintlévőségeket tekintve, az 500 millió. A helyzet az, csak ott 500 millió a kintlévőség, nem 
annyi is volt, ha előveszi a korábbi anyagot az annyi volt. Jelentős a Vagyonkezelőnél is, főleg a 
távhő, kisebb mértékben a lakbértartozásnál, és elég jelentős az ilyen víz- és csatornadíjaknál is a 
víz és csatornánál. Nekik az a dolguk, mint ahogy nekünk is egyébként a kintlévőségünknél, hogy 
nagyobb hatékonysággal hozzák be ezeket a pénzeket, mert hiányzik, nyilván valóan ez hiányzik 
a gazdálkodásukból,  mint ahogy a mi kintlévőségünk is hiányzik a gazdálkodásunkból. Én 
nagyon remélem, hogy a Főjegyző úrék tervezésének igaza lesz és előkészítési munkálatainak és 
az az adóbevétel, ami az idei évben tervezve van az be is fog jönni. Az oktatásra főösszegbe lát 
kevesebb összeget Képviselő Asszony, de ez nagyon egyszerű ennek az oka, az oka az, hogy 
szerepelnek 5-7% az a zárolás, ha jól emlékszem rá, amit az intézményeinknél végrehajtottunk, 
5-7% közötti, 7% a Polgármesteri Hivatal egyébként a zárolásról beszélünk. És kevesebb 
létszámmal dolgozik, nézze az a létszámcsökkenés, ami az össz városi szinten bekövetkezett, 
annak jelentős része az oktatási intézményeknél jelenik meg. De nem elbocsátás formájában,  
hanem úgy, hogy Giber Vilmos tanácsnok úr  is, igaz, hogy mindig kérte, és igaz, hogy igaza volt 
és kérte, de hogy ha elmegy nyugdíjba egy kollégája, kénytelen volt megoldani saját berkein 
belül a munkájának az elvégzését, mert nem adtunk neki új státuszt. Na, most ezek kikerülnek és 
ugye egy-egy oktatási intézmény költségvetésén belül a legnagyobb finanszírozási tétel a bér és a 
járulék, ez 80-82%-ban határozza meg az intézmény költségvetését. A szociálpolitikánál pedig 
átrendezés történt, a törvények kapcsán történt átrendezés, azért jelennek meg más formában az 
itt szereplő összegek szintén Képviselő asszonynak mondom, amit mondott. Egyébként a 
szociálpolitikánál szeretném mondani, itt, ha valamelyik tétel az átcsoportosítás lehetőségét is 
kérni fogjuk Önöktől, az 1,1 milliárd forinton belül, de itt nem lehet olyan, hogy ha valaki okkal,  
joggal kér tőlünk segítséget, az pénzhiányra hivatkozva ne kapjon, ilyen nem lesz 2012-ben sem. 
M ondom, aki okkal, joggal kér segítséget tőlünk, mert nincs máshova mennie, az meg fogja 
kapni ezt a támogatást, függetlenül attól, hogy mi szerepel most a szociálpolitikai támogatási 
rendszerünkbe. Főjegyző úr, arra szeretnélek kérni, mind a KIÉT, hogy ez a költségvetési 
intézmények egyeztető fóruma, itt bent vannak a szakszervezetek, mind pedig az Érdekegyeztető 
Fórum legutóbbi jegyzőkönyvét, a résztvevők listájával együtt. Hiszen van ott jelenléti ív is, ahol 
ott vannak a szakszervezeti vezetők, ott van a Kamara képviselője, ott vannak a munkaadók, a 
vállalatok, mind,  akiket már kezdet kezdetétől részt vesznek ebbe a munkába, add át képviselő 
asszonynak a jegyzőkönyvet a jelenléti ívvel,  légy kedves, hogy kik voltak itt a legutóbbi ülésen.  
M ondjuk a vállalkozók képviseletében, meg akkor már keresd meg azt a papírt is, amikor az 
adórendeleteket tárgyalta szintén ez a szervezet, akkor kik voltak jelen, ezek nyilvános ülések,  
nyilvános jegyzőkönyvek, nyilvános a jelenléti ív az égvilágon semmi probléma nincs ezzel, 
kapja meg a képviselő asszony. Az benn van a költségvetésünkben, az nem effektíven elkölthető 
forrás, a pénzmaradványokat elvontuk, beépítettük a költségvetésünk rendszerébe, elvileg 
technikailag jelenik meg, ahogy Ön is kérdezte. Sajnos nem az a pénz, amit most magunkhoz 
veszünk, aztán próbáljuk meg elkölteni, mert beleépült a 2012. évi törlesztő részletbe. Hát 
törlesztünk, de hát kamatot és tőkét is, hát ebben az esztendőben is, ha megnézi, több mint 2 
milliárd forint. Ha lát egy kimutatást, már tavaly is tettük ezt, lát egy kimutatást meg van 
határozva, hogy ennek mennyi a tőke része, illetve mennyi a kamat része. Azokat az Európai 
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Uniós beruházásokhoz felvett infrastruktúrafejlesztési hiteleket, a panelfelújítások támogatására 
fel vett szintén infrastruktúrafejlesztési hiteleket, a M agyar Fejlesztési Bank által támogatott. 
Ezeket megtalálja jogcímenként, ezeket több mint 2 milliárd forint az éves tőke és kamat 
törlesztése, ami a költségvetésben benn szerepel. Részben már utaltam Gyenesei Istvánné 
tanácsnok asszony felvetésére, más a rendszere a közmunkának, ezért nem lehet e tekintetben 
összehasonlítani, eddig egy volt, most többféle jogcímen is megjelennek. Számomra ebbő l az az 
érdekes, nem az érdekel, hogy más a rendszer, ebből az érdekel, hogy minél több lehetőséget 
kapjunk arra, mi Kaposváron, hogy a lehető legtöbb embernek tudjunk munkalehetőséget adni.  
Érintettem már a Domuszt, illetve a Nádasdi utcát. Nem azt kértük csak képviselő asszony, az 
Ödön örökségét kértük, ez több mint 600 alkotás. S a kérelmünk az nem csupán a Rippl- Rónai 
Emlékházban, Villában levő, ott levő Rippl képekre vonatkozik, hanem a teljes Rippl Ödön 
örökségre,  plusz 212 Rippl kép, ami még ebbe van azon kívül a Rippl örökségben,  ez a 
kérelmünk van fenn. M ert az egy dolog, hogy megkapjuk a házat, amit fel is újítunk, az egy 
nagyon szép emlék, de hát azért, mi az örökséget kérjük. És Rippl Ödön akkor, amikor gyűjtötte 
ezeket a képeket, akkor az akkoriaknak, a Somogy Megyei Múzeumnak ajánlotta fel és csak 
nekik adta oda ezeket a képeket tulajdonba és ezért érzünk identitást is meg erőt is abban, hogy 
ne csak a házat, hanem a múzeumba, a Somogy M egyei Múzeumba, illetve a villában levő  
képeket is kérjük tulajdonba.  Szóval az egész Ödön örökséget kértük. Benn van a költségvetésbe, 
10 millió forintot tervezünk ebben az évben a Rippl Villa működtetésére, az természetesen 
teljesen más kérdés lesz, hogy mondjuk, például Horváth János M ilánnal majd milyen feltétellel 
tudunk megállapodni, ha majd a mién lesz az örökség azon része is, amit gondozni kell valóban, 
de hát ez még a következő lépés lesz, amikor majd idáig eljutottunk. Én Rátóti direktor úrnak 
ezúton is köszönöm, hogy kevesebb állami, önkormányzati pénzből is jó színházat csinál. Ebben 
az évben a Csiky Gergely Színház 457 millió  forintot kapott. Kevesebbet, mint tavaly 457 millió  
forintból kell kijönnie, 457 millió forintból kell azt a színvonalat továbbra is biztosítania. 
Direktor Urat ismerve, az ott lévő kollégákat ismerve, eddig is hálás tudtam csak lenni neki, hogy 
a csökkenő támogatások ellenére nagyon színvonalas színházat működtet. Én biztos vagyok 
benne, hogy 457 millió  forintból is továbbra is színvonalas színházat fog működtetni, nem tudunk 
többet adni ez az őszinte válasz. Már most is van egyébként, de már most is van, likviditási terv 
hetente kapom én például a jelentéseket, naponta pedig figyelemmel kísérik igazgató úrék a 
gazdálkodásnak a mikéntjét. Nem kellett ahhoz megvárnunk a költségvetésnek az elfogadását, 
hogy legyen. M ihalecz tanácsnok úr, nézze Kaposvár azt az utat választotta, amire részben már 
próbáltam utalni a szóbeli kiegészítésemben és a kaposváriak, hogy egy olyan beruházási 
programot indítson el, ami miatt optimistának kellett lennünk és volt is, annak ellenére, hogy 
évente platós autóval hordták el innét a pénzt, nem talicskával, p latós teherautóval. Hát évi 2 
milliárd forintot vettek el a gazdálkodásunkból az előző kormány, na, ennek ellenére döntöttünk 
úgy, hogy neki állunk ezeknek a beruházásoknak. És ami a kaposváriak, de hát az Önök, mert 
Önök hozták meg a döntéseket függetlenül attól, hogy a kaposváriak biztatására tettük 
bölcsességét is egyértelműen jelzi, hogy ma már ezeknek nem tudnánk neki állni, ilyen 
körülmények között tettük meg mindazt, amit megtettünk és tudatosan számolva azt, hogy 
mondjuk a válságot nem, de számolva azt, hogy a gazdálkodásunk van olyan erős, hogy ezt meg 
is tudja tenni. Arról nem is  beszélek, ha ez a 2  milliárd forint nem tűnt volna el,  arról nem is 
beszélek, de hát az már késő bánat, nem mi adtuk, hanem vitték és vették. Nem önszántunkból 
csökkent ezzel a költségvetésünk, hanem a magasságos Hölgyek és Urak, az előző kormányoknál 
a döntésüknek következtében lett ez a hely, ami lett. Kiss képviselő úr, nem tudok rá válaszolni, a 
rendelkezésre állási támogatás, legyetek kedvesek Kiss Tamás képviselő úr kérdezte, hogy miért 
csökkent és miért nőtt a rendszeres szociális támogatás, azt hiszem ez volt a kérdésében,  ott 
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kolléganő im majd. Idén nem, mondom Csató tanácsnok úrnak, ugyanis a beruházást elnyertük, a 
közbeszerzés kiírása van folyamatba, az 5,2 milliárd forintos beruházásnak, ez legalább 3-4 
hónap. Ezt követően indulhatnak el a munkálatok és azt tervezzük, pontosan nem mi tervezzük, 
hanem program szerint úgy van, nagyon nagy programról van szó, hogy 2013 végére, 2014. első 
felére fog elkészülni a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 5,2 milliárd forint értékű 
beruházási volumene és beruházási része. Így van, az egyik legsűrűbben lakott városrészről van 
szó, amiről mondott és itt nem is kívánom a városrészeket, egyiket a másik irányába rakni, 
nagyon szeretném, ha mindkettőt meg tudnánk valósítani.  A Nádasdi utca és környékén az egy 
külön számomra is intellektuális kihívás lesz akkor, amikor csak úgy vagyok hajlandó munkát 
végezni, hogy az ott élők fognak dolgozni, másképp nem. Szóval az egy, számomra is szép 
feladat lesz, nagyon remélem. Ez számomra azért is rendkívül fontos, mert az ott élőkkel akarom 
megcsináltatni a lakhelyüket és a környéküket, szóval mással nem, mert akkor talán jobban 
érzékelődik a valahova való tartozás érzése azon a részen is. Ezért is szeretném azt a programot is 
megvalósítani. Értékpapír és azt követően pedig kolléganőm legyen kedves a rendelkezésre 
állásit, vagy valaki válaszolni. M olnár igazgató úr tessék parancsolni.”  
 
Molnár György gazdasági igazgató elmondta, hogy a kötvényből származó átmenetileg szabad 
pénzeszközeiket az elmúlt években folyamatosan kamatoztatták betét formájában. Hozzátette, 
hogy likviditási tervet folyamatosan készítenek, és abból látszik, hogy milyen időszakban áll 
rendelkezésükre nagyobb összeg. Természetesen arra az időszakra kértek a bankoktól ajánlatokat. 
Elmondta, hogy egyszer történ kivétel, 2009 decemberében az OTP Bank javasolta, hogy ne betét 
formájában, hanem állampapírt vásároljanak, hozzátette, hogy ez kincstárjegy volt és egy 
hónapra vették. A költségvetésben épp évforduló volt és ezért szerepel külön az ÁSZ jelentésben. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy ebben semmi kockázat nem volt. Ennek a hozamára sajnos nem 
tudott választ adni, de megígérte, hogy utána néz a kollégákkal és választ ad rá. 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti irodavezető elmondta, hogy átrendeződött a 
munkajogviszonnyal nem rendelkezők támogatásának a struktúrája és a kollégák,  ennek 
arányában a költségeket is módosították. Hozzátette, hogy kevesebben lesznek jogosultak 
rendelkezésre állási támogatásra, ezért a támogatás egy részét a Munkaügyi Központ is folyósítja, 
így az erre tervezett költségvetési összegek is módosulnak. 
 
Szita Károly polgármester M egadta a szót Király Gyulának, aki tanácskozási jogot kért a 
napirendhez. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

Király Gyula megköszönte a lehetőséget az ingatlantulajdonosok nevében is, hogy megkapták a 
hozzászólási lehetőséget. Elmondta, hogy az idő korlátra tekintettel egy vitaanyagot küldtek szét, 
melyet reméli, hogy megkaptak. Hozzászólását erre építi, és reméli, hogy ezt ismerik. Elmondta, 
hogy az 1990. évi 100. törvény lehetőséget ad és korlátokat is szab, hogy az Önkormányzatok 
milyen mértékű  adót vethetnek ki. Szerintük ezt a törvény a Kaposvári Önkormányzat Képviselő 
Testülete nem minden vonatkozásban tartotta be, illetve ez a rendelet nem minden vonatkozásban 
tesz eleget a törvényalkotók elvárásának. Elmondta, hogy nem tesz eleget a tulajdonosok 
teherviselő képességének, továbbá a helyi sajátosságoknak. Bizonyítékul elmondta, hogy 
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Kaposváron magasabbak ezek az adók, mint Budapesten az V. kerületben. Példaként hozzátette, 
hogy Budapest V. kerületében egy irodáért 1430 forintot kell fizetni, míg Kaposváron – nem a 
belvárosban – a külső részeken, iparterületen egy irodáért 1655 forintot, vagyis 230 forinttal 
többet négyzetméterenként. Elmondta, hogy a jövedelmi viszonyok, a gazdasági környezet és a 
megtérülési mutatók is teljesen mások Budapesten. M egállapítható, hogy ez a rendelet nem tesz 
eleget magasabb szintű jogszabálynak, ezért a meghozott adóhatározatok támadhatók, melyektől 
nem riadnak vissza, mivel jó esélyt látnak a jogorvoslatra és annak eredményességére. Szerinte ez 
a rendelet a kaposvári vállalkozókat jelentős hátrányba hozza. M ás, hasonló nagyságrendű 
városokban – Zalaegerszeg, Szekszárd – ezt az adót nem is vezették be. Hozzátette, hogy az 
adóemelés munkahelyek százait, de lehet, hogy ezreit fogja megszüntetni, továbbá hosszútávon 
az iparűzési adó bevételek csökkenését is fogja okozni. Elmondta, hogy a környező települések 
már meg is keresték őket, hogy ½%-os iparűzési adóval és ingatlan adó nélkül helyezzék át a 
telephelyeiket. Úgy gondolja,  hogy ez az adóemelés a város vonatkozásában rendkívül veszélyes. 
Szerinte az itt maradó vállalkozók egy része csődbe megy, másik része pedig versenyképtelenné 
válik. Tudnak olyan kaposvári cégrő l, illetve ingatlanról, ahol 40 millió a helyi adó úgy, hogy az 
ingatlan nem hasznosítható, bevételei az ingatlan kezelőnek nem érik el ezt az összeget. 
M egkérdezte, hogy miből gondolják, hogy ez a cég be fogja fizetni a 40 millió forintos adót. 
M egkérdezte, hogy a Kaposvári Önkormányzat készített-e valamilyen hatástanulmányt arra 
vonatkozóan, hogy milyen hatása lesz itt a megemelt ingatlanadónak, hosszú távon az iparűzési 
adónak? Szerinte ez az adóemelés egyértelműen az ingatlanárak csökkenését fogja okozni a 
városban, továbbá kényszerűségből munkanélküliséget okoz és a szociális segélyt kérők száma 
nőni fog. Elmondta, hogy a kaposvári vállalkozók el tudnak fogadni egy tisztességes mértékű 
adóemelést, de nem fogadják el azt, hogy az építményadó átlagosan 250%-kal emelkedik, ami az 
infláció 64-szeresével egyenlő. Ez az előterjesztés 1. számú mellékletének 32 sora alapján nem is 
vitatható. Tájékoztatásul elmondta, hogy abban az anyagban, amit küldtek részletesen leírták, 
hogy 792 millió forintos hiányt okoz a javaslatuk a költségvetésben. Megítélésük szerint a város 
felhalmozódott adóssága normál körülmények között visszafizethetetlen, ennek ellenére nem az 
adósság mértéke miatt szoktak a válságok kitörni első sorban, hanem a bizalomvesztés, a tőke 
menekülése és az ingatlan árak csökkenése miatt. Véleménye szerint, ha feszültség alakul ki az 
Önkormányzat és a vállalkozók között, akkor az a hitelezők bizalomvesztésével is járhat, 
másrészt pedig képtelenség lesz rávenni hitelfelvételre és beruházásra a vállalkozókat. Szerinte 
ezzel a város bele kerül egy negatív spirálba. Azt kérte a Közgyűléstől, hogy dolgozzák át a 
költségvetést az ingatlanadókat pedig gondolják újra. Elmondta, hogy a költségvetési 
előterjesztésben szereplő építmény- és telekadó előirányzatok megszavazása esetén nemcsak a 
kaposvári vállalkozókról, hanem minden olyan család sorsáról döntenek, akiknek ezek a 
vállalkozók biztosítják a megélhetést. Nem céljuk a költségvetés bedöntése, de reméli, hogy a 
költségvetés sem dönti be őket. 
 
Pintér Attila tanácsnok ügyrendi javaslatában kérte, hogy vegyék le napirendről a költségvetési 
előterjesztést.  

Szavazás eredménye 
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Tárgya: A testület az ügyrendi javaslatról, miszerint vegyék le napirendről a költségvetési 
előterjesztést az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 22,22 22,22 
Nem 13 72,22 72,22 
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 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok elmondta, hogy a romló körülmények és a szűkülő gazdasági 
helyzet nagyon látszik az előterjesztésben, de véleménye szerint a célok meghatározásában, a 
biztonság és a minőség – a számokat megismerve – optimistának tűnik. M eggyőződése, hogy 
évközben korrekcióra fog szorulni ez a költségvetés, és esetleg megszorító intézkedéseket fog 
kezdeményezni a városvezetés. Nagyon sok költségvetési tétel csökkent az elmúlt évekhez 
képest. Elmondta, hogy a kötelező feladatok sorából elmaradnak az intézményi felújítási keretek, 
a lakásingatlan felújítási keret, az út felújítási keret is minimálisra fog csökkenni az előterjesztés 
szerint. Önként vállalt feladatok esetében a színházi támogatáscsökkentés mellett még a 
Kaposvár Kártya 20 millióról 660 ezer forintra, az iskolatej program 17 millióról 2 millióra,  
egyetemisták albérleti támogatása és a Bursa Hungarica keretei is a felére csökkennek.  
Hozzátette, hogy teljesen megszűnik például a diáksport támogatási keret és a játszóterek 
felújítására sem terveznek egyetlen forintot sem. Örömmel vette, hogy új feladatként jelentkezik 
a Rippl-Rónai Emlékház és az ott lévő híres festmények, relikviák gondozása. Külön örül annak,  
hogy az egész Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény az Önkormányzaté lesz. Véleménye szerint is 
ennek szakszerű gondozása Horváth János M ilán személyében elképzelhető, hiszen országos 
tekintélyű szakember. De szerinte megkerülhetetlen az a 215 darab Rippl-Rónai kép, amely a 
városban egységes egészet alkot, nem örülne annak. Kérte, hogy a város harcoljon azért, hogy a 
215 darab Rippl-Rónai kép is maradjon együtt. A decemberben 3-4-szeresére emelt a 
építményadó miatt a vállalkozók felháborodását jogosnak tartja. Az akkori szavazásnál 
tartózkodott, melynek két oka volt: megérti, hogy az emelésre szükség van, csak az emelés 
mértékével nem volt elégedett. Szerinte is indokolt lenne ennek a kérdésnek az újragondolása.  
Elmondta, hogy a közmeghallgatáson szörnyű volt annak a fiatalembernek a előadása, amit a 
közmunkaprogramról elmondott és szerinte nem segélyt, hanem munkát kéne adni. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a 828 millió forintos adóbevétel növekmény kettő célt 
szolgál a költségvetésben. Az egyik, hogy az előterjesztő fenntartsa a működési egyensúlyt, a 
másik pedig az, hogy fenntartsa a város hitelképességét. Véleménye szerint, ha nem emeli 25%-
kal az adóbevételeket, akkor lehet, hogy a város hitelképessége forogna kockán. Elmondta, hogy 
azért tette az ügyrendi javaslatát, mert érzékelni lehetett az elmondottak alapján, hogy igen nagy 
kockázatot vállalnak azzal, ha ezek az adóbevételek nem folynak be a város kasszájába.  
Hozzátette, hogy jelenleg teljes adósságszolgálatuk 27,5 milliárd forint az idei kötelezettségük a 
törlesztés szintjén 1,6 milliárd forint, 2014-re ez a tervezettek szerint 2 milliárdra fog növekedni 
és még évekig ezen a szinten fog maradni.  M egjegyezte, hogy az MSZP frakciója a korábbi 
önkormányzati ciklusban is támogatta a kiemelt fejlesztéseket. Szerinte elmondható az, hogy 
komoly fejlesztéseket valósítottak meg, de az Európai Uniónak 2014-től egy új 7 éves 
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költségvetési ciklusa indul, újabb támogatási lehetőségekkel. Hozzátette, hogy a város 
eladósodása azt kockáztathatja, hogy Kaposvárnak hosszú évekig esélye sem lesz igazán nagy 
beruházásokat, fejlesztéseket megvalósítani, leszámítva azokat, amelyekre 100%-os támogatást 
kapnak. Véleménye szerint ilyen nagy beruházásokat, melyeket megvalósítottak évekig nem 
fognak tudni, az eladósodottságuk miatt. A problémát abban látja, hogy a Polgármester Úr által 
évekig hangoztatott kaposvári modell megbukott. Hozzátette, hogy egyik nagy beruházásuk 
befejezését sem sikerült előrébb hozni, inkább az látszik, hogy a beruházások véghezvitele 
jelentősen csúszott.  Összesen 3 nagy projekt esetében lehetett ezt észrevenni és ez okozta a 890 
millió forintos többletköltséget a városnak. A másik probléma az, hogy némely beruházásnál nem 
az Európai Unió által támogatott beruházásoknál –mint a jégcsarnok és a fürdő –, ahol hitelt 
kellett felvenniük a hitel törlesztésére. Ezeknek az intézményeknek a vesztesége és az üzletrész 
vásárlás költsége együttesen ma 331 millió forintot jelent a város költségvetésének. Ha ezt a két 
többletköltséget összeadják, akkor már bőven meghaladják az 1 milliárd forintot, és már bőven 
túl van azon az összegen, amiről jelenleg beszélnek, az adónövekményt illetően. Az előző évhez 
képest összességében 25%-os adóbevétel növekménnyel számol ez a költségvetés. Elmondta, 
hogy ebben az évben 1,448 millió forinttal kevesebb jut a közintézményeiknek, mint az előző 
évben. Átlagosan ez 12%-os megszorítást jelent. Véleménye szerint ez a költségvetés nem a 
biztonságról és a minőségről szól, hanem a nélkülözésről.  
 
dr. Csató László tanácsnok véleménye szerint egy város költségvetése hasonlít egy család 
költségvetéséhez. Nagyságrendje más, de a tervezés elvei hasonlóak lehetnek. Szerinte azért 
végeznek építést, felújítást, hogy utána minőségileg jobb életet élhessenek. Az Önkormányzat 
életében is eljött az, hogy egy építési periódus lezárulásával már tartalommal kell megtölteni a 
megújult kereteket. Természetesen, ez után az következik, hogy meg kell kezdeni a kölcsön 
visszafizetését. A 2012. évi költségvetést reális pénzügyi tervnek tartja. Szerinte korrekt 
környezetelemzést ad, valós számokra alapozódik, a bevételeket és kiadásokat is megfontoltan 
tervezi. A takarékosságot pedig nem célnak, hanem eszköznek tekinti. Véleménye szerint a 
költségvetés eleget tesz a tekintetben is, hogy milyen felelősséggel készítették el. Fontos 
mérlegelni,  hogy mi a feltétlenül támogatandó és mi a kevésbé támogatandó a városban. Szerinte 
az idei költségvetés kiállja a próbát, mint anyagi, pénzügyi, mint pedig emberi szempontból is. 
Az utóbbit bizonyítja a költségvetés, hogy a város több mint 1,6 milliárd forinttal járul hozzá a 
saját adóbevételeibő l, hogy az oktatásban, a kultúrában, az egészségügyi és szociális területen 
mindenki megkapja a bérét. Köszönetet mondott a költségvetés tervezőjének, a feladataikat 
becsülettel teljesítő pedagógusoknak és más közalkalmazottaknak, továbbá a város 
vállalkozóinak is, akik biztosítják az adóbevételt, amely ezt a fedezetet biztosítja. A költségvetés 
rendkívül feszes kereteket szab, de optimizmust is sugall. Lehetővé teszi, hogy a megújult és 
tovább szépülő Kaposvárt be lehessen már lakni egyéni és közösségi programokkal. Továbbá 
biztosítja a folyamatban lévő beruházások befejezését és új fejlesztések elindítását. Az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság elnökeként és egyéni képviselőként is, a költségvetést 
elfogadásra javasolta. 
 
Kiss Tamás képviselő véleménye szerint, az elkészült nagyberuházások esetében nem az lesz a 
kérdés, hogy ezek szépek-e és hasznosak-e, hanem az, hogy az Önkormányzat gazdaságosan fenn 
tudja-e majd tartani. Erre majd a jövő  fog választ adni, de tart tőle, hogy ez a válasz nemleges 
lesz. A költségvetésben szerepel, hogy az egyik fő szempont a munkahelyek biztonsága a 
városban, de ez kérdésessé válik a helyi adók emelése miatt, ahogy ezt már Király úr is említette. 
Véleménye szerint a kaposvári élelmiszerek támogatása miatt indokolt lenne, hogy a Nagypiacnál 
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a parkolást ingyenessé tegyék, ezzel lehetőség adódna arra, hogy a belvárosban lévő multikat 
kiseperjék a városból. Az előterjesztésben szó esik arról, hogy közmunka terén lehetőség van 
arra, hogy segítsenek az embereknek, ezzel szemben elmondta, többen felkeresték azért, hogy 
elmondják, felajánlották a munkájukat az Önkormányzatnak a rendkívüli hó helyzetben, de azt a 
választ kapták, hogy munkafelvétel csak március 1-jével történik. Szerinte a helyi adók emelése a 
kisembereket is érinteni fogja, elég, ha csak a kommunális adó emelésére gondolnak. Elmondta, 
hogy semmi biztosíték nincs arra, hogy megszűnjön nem csak a városban, az országban a 
megélhetési gyermekvállalás. Szerinte nem a szociális segélyt, hanem a rendelkezésre állási 
támogatást kellett volna emelni. Akik erre jogosultak azoknak csökkent a száma, és ezzel 
csökkent azoknak a száma is, akik ezért a pénzért valamilyen munkára is kötelezhetőek. 
Elmondta, bízik abban, hogy a városrehabilitációs, európai uniós pályázatok kapcsán nem 
diszkriminációról van szó.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy nem azzal van gond,  hogy a beruházások 
megvalósultak és fejlődik a város, hanem amit hiányol az a biztonság a munkahelyek 
tekintetében. Sajnos nem lát olyan fejlesztést, ami a termelő cégeket ide hozza a városba, amely 
munkahelyeket teremtene. Véleménye szerint a multik és a bevásárlóközpontok is munkahelyeket 
teremtenek, de ezeknek súlyos árai lesznek, amely majd a későbbiekben fog jelentkezni. Szerinte, 
ha egy városnak nincsenek ilyenfajta beruházásai, akkor azt nem tudják fenntartani. Véleménye 
szerint nagy a baj a tekintetben is – mint ahogy az előző kormány is tette –, hogy összeszerelő 
üzemeket hoznak létre. Elmondta, hogy a munkahelyeket és a beruházókat nem az fogja 
idevonzani, hogy Kaposvárnak van egy szép főtere. Hozzátette, hogy a másik problémája az, 
hogy folyik az egymásra mutogatás, hogy ki miatt és miért történtek így a dolgok. Szerinte a 
Fidesz kormánynak a mostani gazdaságpolitikája nagyban meghatározza a város költségvetését 
és lehetőségeit. Azzal viszont egyetért, hogy az előző kormány súlyos károkat okozott, viszont a 
mostani kormány lassan 2 éve van, most már valamit el kellene kezdeni, hogy bebizonyítsák, 
hogy sokkal jobbak az elődjeiknél. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint ez a költségvetés hazugságra épül, mind 
bevételi, mind kiadási oldalát nézve is. Szerinte sem biztonságot, sem pedig minőséget nem 
szolgáltat. Ugyanis az előterjesztő, ha biztonságosnak érzi ezt a költségvetést, akkor arra a 
kérdésre válaszolni kellett volna, hogy honnan gondolja, hogy 828 millió forint többletadót 
reálisan tudnak tervezni ebben az évben. A vállalkozók többsége ezt nem fogja tudni kifizetni és 
ez fogja őket átbillenteni a „tudok működni”, vagy „nem tudok működni” határon. Sajnos az 
utóbbi után családok, munkavállalók megélhetése kerül veszélybe. Sajnos a kiadási oldalon is ezt 
látja. A közintézmények létszámleépítésénél és a közszolgáltatásoknál lévő megszorításoknál is 
látszik. A költségvetés az intézményekkel egyetértve került elfogadásra, mert félnek attól, hogy 
ha nem egyeznek bele, másnap már nem lesz munkahelyük. Az ÁSZ jelentéséből kiderül, hogy 
az elmúlt 4 évben 541 álláshely szűnt meg Kaposváron, és ezek nem üres álláshelyek voltak. 
Szerinte ez mind bizonytalanságot okoz, továbbá az is, hogy a közfoglalkoztatásban a 
közmunkaprogramokra meg tudják-e szerezni a 71 új álláshelyet. Elmondta, hogy beszélt Pintér 
Sándor belügyminiszter úrral, tájékoztatta, hogy mik a feltételei annak, hogy Kaposvár város 
pénzügyi keretét bővíteni lehessen.  Kérte a Népjóléti Bizottság tagjaként is, hogy mikor elkészül 
a projekt, melyet Polgármester úr vállalt, előtte a bizottság megtárgyalhassa. Szerinte a 
bizonytalanság és a minőségcsökkenés legjobban a szociális ellátásban jelentkezik, ugyanis 260 
millió forinttal kevesebb pénz lesz szociálpolitikára az előző évhez képest. Szerinte a 
létszámleépítés miatt a szolgáltatás is kevesebb lesz. Amikor egyre több a szegény ember, egyre 
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több probléma van, akkor ez a szociális ellátásból hiányozni fog. Javasolta, hogy az előterjesztő 
vonja vissza a jelenlegi költségvetést, mert ez nem tud sem biztonságot, sem minőséget garantálni 
Kaposvár város számára. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok szerint néhányan elfelejtették, hogy mik történtek 
az elmúlt években. Véleménye szerint az előző Kormány csalással tette tönkre az országot, sok 
vállalkozás működött bizalommal, s munkát adott több tízezer embernek. Hitelekkel árasztották 
el az országot, nagyon sokan éltek is azzal a lehetőséggel, hiszen munka volt és biztonságban 
érezték magukat. Sajnos ezután következett az önkormányzatok és az állam eladósodása.  
Véleménye szerint már az első ciklusban elkezdték az állam rombolását. Hozzátette, ezután 
vállalkozások mentek tönkre, emberek azzal kerültek szembe, hogy mindenük elveszett, amelyért 
egy életen át dolgoztak. Elmondta, hogy az előző párt képviselői fel sem fogják mit tettek, 
ugyanis vagyonukat nem munkával, hanem mások becsapásával szerezték meg. Szerinte ezekre a 
tettekre nincs bocsánat és az előző évek bűnös politikájának működését mindenki a saját bőrén 
érzi. 
 
Torma János tanácsnok véleménye szerint nincs olyan költségvetés, melyre ne lenne bárkinek 
is vélt, vagy valós kifogása sem a városban, sem az országban, vagy a világ leggazdagabb 
pontján is. Szeretné megvédeni a költségvetés azon pontját, ami a szociálpolitikai kiadásokat 
jelenti. Lehetséges, hogy számszerűleg kicsit kevesebb az előző évekhez képest, de igazodik az 
igényekhez. Azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a rendszeres szociális segély több mint 
20 millió forinttal, a lakásfenntartási támogatás 50 millió forinttal több lett. Véleménye szerint a 
lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre többszörösére fog emelkedni, ugyanis az egy főre 
jutó jövedelem határa nagyon megemelkedett. Emellett ez minden olyan lényeges elemet 
tartalmaz, melyre valós igény van. Korábban is volt arra példa, ha valamelyik igény kisebb 
mértékben jelentkezett, akkor kevesebb volt a célirányos összeg, lehetőség volt az 
átcsoportosításra; például tavaly a gyógyszer támogatási keretnél történt ez. Elmondta, hogy csak 
a szociálpolitika terén 16 féle jogcímen, több mint 330 millió forint az önként vállalt feladat. 
Szerinte ez a város szociális elkötelezettségét támasztja alá.  Saját körzetében, mely lakótelepet 
érint, a legnagyobb kiadást a rezsiköltség okozza. Az emberek a közműszolgáltatások költségeire 
költenek a legtöbbet. Véleménye szerint nem mindegy, hogy mennyibe kerül 1 köbméter víz, a 
szemétszállítás. A jelenlegi költségvetés azt jelenti, hogy a város továbbra is az egyik legolcsóbb 
legyen. Ehhez kapcsolódhat az energiapolitikai elképzeléseik is. Bízik benne, hogy a jövőben 
realitása lesz, akár a távhő bővítése is, mert akár a Kórház belépésével és az új erőmű  
működésével ez érzékelhető lesz. Elmondta, hogy az 5. pont tartalmazza az önként vállalt 
feladatokat és megdöbbenve látta, hogy a városnak mennyi önként vállalt feladata van.  
Véleménye szerinte ez is példamutató lehet az elkövetkező időszak számára. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok ismertette a helyi adókról szóló 1999. évi C törvény 6.§ c pontját, 
miszerint az építményadó 1658,3 forint/négyzetméter, a telekadó pedig 301,5 
forint/négyzetméter. Elmondta, hogy a módosító javaslat ad arra lehetőséget, hogy az 
önkormányzatok alapterület szerinti építmény- és telekadóztatás esetén bármilyen szempontból 
differenciálhatják az adó mértékét. Elmondta, hogy ezzel a lehetőséggel ők is éltek. Figyelembe 
vették az adóalanyok teherviselő képességét is. A megállapítható adómaximum 48,25%-a, azaz 
800 forint/négyzetméter lett megállapítva. A kereskedelmi célra szolgáló helyiségek, 300 
négyzetmétert meghaladó része esetében 1655 forint/négyzetméter lett az adó mértéke. Elmondta, 
hogy akiknek nagyobb bevételi lehetőségeik vannak – hitelintézeti, biztosítási, távközlési, 
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üzemanyagtöltő állomás, irodai tevékenység céljára szolgáló épületek, továbbá játékgépeket 
működtető játéktermek, vendéglátóhelyek – azok nagyobb mértékben járuljanak hozzá a város 
intézményeinek működtetéséhez. A telekadó esetében sem alkalmazták az adómaximumot. 
M egjegyezte, hogy ha bárkinek problémája volt, akár szociális alapon, nyugodtan fordulhatott az 
Önkormányzathoz, ugyanis 2011-ben 4241 adóalanynak adtak kedvezményt 59 millió forint 
értékben. Válság van, nem csak a világban, az országban is, de véleménye szerint ez a 
költségvetés is arról szól, hogy a válságot túl kell élniük. Szerinte a biztonság nem csak a 
szociális biztonságot jelenti, többek között a pénzügyi biztonságot is. Pénzügyi biztonságra az 
lehet a garancia, hogy hitelt nem vesznek fel, amit felvettek, azt pedig vissza is fogják fizetni. A 
költségvetésben benne van, hogy 2.375.920.000 forintot fizetnek vissza a hitelekre.  Véleménye 
az, hogy nem a kaposvári modell bukott meg, hanem a szocialista kormány ezelőtt 2 éve. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő elmondta, hogy a költségvetés szempontjából az emberi oldalt 
szeretné megközelíteni. Az épített környezet nagyban befolyásolja az emberek testi-lelki 
környezetét. Véleménye szerint az emberek között nagyobb az összetartó erő. Szerinte a szép 
környezet jobban kiváltja az emberekből az odatartozást, s ennek az eredménye az lesz, hogy 
mások is szeretnek majd itt élni és talán többen jönne a városba lakni, befektetni. Örömmel 
fogadta, hogy a városban létrehozott értékek nem virtuálisak és nem hazugságra épültek és ezeket 
örökségként meg lehet hagyni gyermekeinknek, unokáinknak. Reméli, hogy majd ők is hozzá 
tesznek valamilyen értéket és tudatosodik bennük, hogy az örökséget gondozni kell. Nagyon 
reméli, hogy az elkövetkező időszakban betervezett projektek megvalósulnak, hogy a városnak 
még több értéke legyen. Elmondta, hogy tudja, milyen nehéz helyzetben van az ország és a város, 
de azt is el kell ismerni, hogy mi az, ami szép és, mi az, ami jó. Hozzátette, büszke rá, hogy 
kaposvári és hogy itt élhet. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok felhívta a f igyelmet arra, hogy a költségvetés tárgyalásánál felmerült, 
hogy hazugságra épül, mely dr. Lampert M ónika képviselő asszony szájából hangzott el. Kérte, 
hogy e szerint mérlegeljék a kijelentés súlyát. Szerinte ez egy stabil, biztonságos s a város 
lakóinak is biztonságot jelentő költségvetés, még a válság ellenére is. Szerinte az a gond, hogy a 
válság ellenére is elkezdi a város törleszteni az adósságát. 2012-ben a város adósságszolgálata 1,1 
milliárd forinttal csökkenni fog. A költségvetés leírja, hogy 2012. évben mennyi fejlesztés indul 
el és fejeződik be. Az aggódás érzékelhető a szavakban, sok tekintetben egyet is lehet érteni vele,  
de az a javaslat, hogy vegyék le a költségvetést a napirendről nem a város érdekét szolgálja.  
Szerinte, nem csak kritizálni kéne, hanem javaslatokat is megfogalmazni. Véleménye szerint 
minden nehézség ellenére, ami a városban tapasztalható, a költségvetés lehetőséget ad arra, hogy 
a válságot túléljék. Kért mindenkit, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy Borhi Zsombor képviselő társa nem felejti el 
egy Közgyűlésen sem felidézni a miniszteri múltját. Hozzátette, büszke arra, hogy 
kormánytagként segíthetett a városnak, például a Siketek Iskolájának felújítása, az 
Élelmiszeripari Iskola felújítása és az Eus projektekre, ugyanis e nélkül ezekre nem került volna 
sorSzerinte a képviselő úr  úgy gondolja, hogy a teremben olyan emberek ülnek, akiknek az az 
érdeke, hogy a város tönkre menjen.  Szerinte nincs olyan képviselő  Kaposváron, akinek ez lenne 
az érdeke. 
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Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy 2 héttel ezelőtt meghirdetett egy önkéntes munkát, ahol 
járőrözés és olyan feladat volt, amely a nehéz időben segítette a rászorulókat. Rengetegen 
jelentkeztek, s voltak köztük olyanok, akik 12 napon keresztül minden este kint volt. Elmondta, 
hogy sok képviselő, vállalkozó, Sávházból családok mentek és segítettek a rászorulóknak. 
M egköszönte még egyszer a rengeteg segítséget. Osztotta Gelencsér Ferencné képviselő 
asszonynak véleményét, hogy a jót is észre kell venni. Elmondta, hogy a közszférában 104 millió  
forintba kerül a cafetéria rendszerben az étkezési hozzájárulás a város közalkalmazottjai részére. 
Figyelembe kell venni azokat a támogatásokat, ami 100 millió nagyságrendű a sportágazatban, 
melyek nem pénzben, hanem ingyenes létesítmény használatban jelennek meg. Bízik abban, hogy 
a város megtartja azokat az értékeket, hogy a sportban megmaradjanak a bajnokaik és többen 
tudjanak sportolni, ne csak az élsportban, hanem a diák- és utánpótlásban is. A társasági 
adóbevételekbő l több mint 300 millió forint érkezett a város sportegyesületeibe, ezek a 
látványsport egyesületek. A Sportiskolába visszakerül a kosárlabda és 12-14 éves korig egy 
utánpótlásképző bázis jön létre. Bízik abban, hogy a számokat látva tartani tudják a 
költségvetésben leírtakat, s ezért kérte, hogy a Közgyűlés fogadja el az előterjesztést. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerinte a szakmai kérdés már annyira át van politizálva, hogy már 
messze eltérnek az adott vita lényegétől és érdemi beszélgetés nem alakul ki. Ez lehet a 
magyarázata annak, hogy miért tart itt az ország. Szerinte minden képviselőnek abból kellene 
kiindulnia, hogy jelenleg hol is tartanak. Véleménye szerint vissza lehet mutogatni 8-10 évre, 
mert az ember annyira indulatos, amikor bele gondol abba, hogy milyen lehetőségeket 
mulasztottak el. Sajnos ennek az országnak olyan miniszterelnöke volt, aki büszke volt arra, hogy 
becsapta az egész világot. Kérte, hogy mindenki abból induljon ki, amiben vannak, és ne azt 
keressék, ami szétválaszthatja, hanem ami össze tudja tartani őket. Nem akar szólni a vállalkozók 
ellen, ugyanis ők működtetnek egy gazdaságot. Megérti, hogy a vállalkozók felszólalnak az adó 
tárgyalásakor, ugyanis adót senki nem szeret fizetni, mert úgy érzik, hogy kevesebbek lesznek ez 
által, de egyben többek is lehetnek, mert gyerekeink abba az iskolába,  városba járnak,  azzal 
közlekednek, amit ezekből az adókból építenek meg. Kérte a vállalkozókat arra az önmérsékletre, 
hogy amikor kif izetik az emelt adót, gondoljanak arra, hogy az egyes adóterhek miatt bizonyos 
emberek nem jutnak el a tél közepén nyári nyaralásra. Ezt senkitől nem sajnálja, de vannak olyan 
emberek,  akiknek az életét 2 héttel ezelőtt összefogással kellett megmenteni, ugyanis arra nem 
volt pénzük, hogy fát vegyenek és, hogy plusz fok legyen a szobájukban. Ha innen közelítik meg 
a kérdést, akkor büszkék lehetnek magukra, hogy ennyivel hozzájárulnak egy városnak, 
országnak az újjáépítéséhez. Elmondta, hogy szeretné a vállalkozókat támogatni, de a részüket ők 
is vegyék ki ebből. Pintér Attila képviselő Úrnak elmondta,  hogy azzal a múlttal és hazugsággal,  
amivel becsapták az országot, azzal nagyon nehéz hitelesen politizálni MSZP színekben. 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy nagyon nehéz volt összehozni a 2012. évi 
költségvetést, ezért minden elismerése a Hivatalé. Szerinte működtetni kell a rendszert, ugyanis 
ez a költségvetés alkalmas rá.  Működtetni kell a közintézményeket, a szociális segélyezési 
rendszert, úgy hogy hitelt ne vegyenek fel. Véleménye szerint bevételt onnan lehet szerezni, 
akinél lehet arra számítani, hogy van bevétele. Valószínű, hogy a hajléktalantól, a 
munkanélküliektől, továbbá a minimálbéres alkalmazottaktól sem fog a város bevételt szerezni. A 
minimálbéres alkalmazottak többségét nem az Önkormányzat alkalmazza, inkább a vállalkozók. 
Sok embertől elhangzott, hogy a város azért adósodott el, mert hitelt vettek fel, de a hitelt nem 
elverték, hanem itt van a városban tapintható, nézhető. Elmondta, hogy ez a város lakóinak az 
érdekeit szolgálja. A hitelfelvétel kapcsán megemlítette a panelfelújítást is. Több ezer kaposvári 
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lakásfelújításához hozzájárult az Önkormányzat 1/3 részével. Egyetért azzal, hogy adót fizetni 
senki sem szeret, de arról nem esett szó, hogy a felszólaló vállalkozónál ez mennyivel jelent 
többet. Ugyanis nyilvános adat az, hogy az adott vállalkozónak mennyi volt az éves nyeresége.  
Szerinte kicsit elkéstek ezzel, ugyanis az adórendeletekről decemberben döntöttek és év közben 
nem szokták a rendeleteket módosítani. Idén ősszel visszatérnek majd az adórendeletekre, és 
kérte a Polgármester urat, hogy akkor ne csak a bevételekről számoljon be az építményadó 
tekintetében, hanem arról is, hogy mennyire érintette a vállalkozásokat és mennyi vállalkozás 
ment tönkre az építményadó miatt.  
 
Oláh Lajosné alpolgármester elmondta, hogy a költségvetésben a céltartalékok is csökkennek,  
ami érinteni fogja a bizottsági kereteket és a civileknek adható támogatásokat is. Hozzátette, hogy 
a civil szervezetek vezetői tudják, hogy június 30-ig újra kell magukat regisztráltatniuk. Reméli, 
hogy csak a jól működő közösségek fognak megmaradni. Elmondta, hogy az Önkormányzat lesz 
az a biztos pont, ahova fordulhatnak, ha meg szeretnék valósítani a programjaikat. 
  
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy nem önkormányzati képviselőként, hanem 
parlamenti képviselőként mondja el véleményét. Ezt azért teszi, mert a Parlament hozott számos 
olyan döntést, ami miatt az ország olyanná vált amilyen. Elhívott mindenkit egy közös utazásra, 
hogy próbálják meg ezt a várost, megyét és az országot felülről megnézni. Szerinte nem igen 
értik sokan, hogy óriási a baj. Nem a költségvetést, az utcán lézengő  hajléktalanokat félti, hanem 
ennél nagyobb a baj. Szerinte éppen az a 2 év a baj, ami a mostani mindennapjaikra kihat. 
M indazok a törvények, az a nagy munka, melyet a Képviselő asszonnyal elvégeztek a 
Parlamentben, az a mindennapjaikat és a jövő jüket alapvetően meghatározza. 2 évvel ezelőtt, 
amikor mindenki örömmel vette, hogy valami új indulhat, az az öröm elpárolgott, de nem 
magától. Mikor az államadósság csökkentésére komoly áldozatokat hoztak, akkor azt 2 nap alatt 
egy pénzügyi spekulációval eltörölték. Szerinte arról van szó, hogy lett egyszer szó egy görög 
útról, csak arra rá ne lépjenek,  de valójában már azon az úton járnak igen hosszú idő óta és sajnos 
ez az út a jelenlegi kormánnyal nem fog menni. Akkor sem, ha a kohéziós alapokat is megvonják 
tőlük. Ha valaki nem érti ezeket a teremben, akkor kár róla beszélni,  ugyanis akkor csak számok, 
érvek maradnak. Javasolta mindnyájuknak, hogy így próbáljanak a költségvetésre gondolni, és az 
őket ért sérelmeket kezeljék. A bajban összefogás és békesség nélkül nem lehet igazságot keresni.  
Az igazság abban van, hogy valamennyien az országot megtartva tudják a méltóságukat is 
megtartani. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az adókkal kapcsolatos felvetésekre szeretne 
reagálni. Szerinte nagyon könnyen lehet, o lyan általános megjegyzéseket tenni, amelyekkel 
nagyon sérthetnek embereket és az előkészítésben résztvevőket is. Ez a költségvetés, mely 
előttük van, nem egy váratlan és előre nem látható helyzetről ad képet. Több hónapon keresztül, 
több ember dolgozott rajta és rengeteg egyeztetés van az előkészítés mögött. Véleménye szerint 
senki ne mondta azt, amikor beruháztak és hiteleket vettek fel, hogy azokat nem kell 
visszafizetni. A költségvetésben minden egyes alkalommal bemutatták, hogy mikor és mekkora 
összeget kell törleszteni. Ebben az anyagban is benne van 25 évre előre. Az államháztartás 
állapotát is ismerniük kellene és annak mi a következménye. Azt se mondja senki, hogy pénzügyi 
gazdasági világválság milyen hatással lehet az Önkormányzatra nézve. E tekintetben próbálták a 
legjobb megoldást összeállítani és javaslatot letenni. Elmondta, hogy az intézményvezetőktől sem 
azt várták, hogy örömmel fogadják ezt a helyzetet, de megértették a problémát és közösen 
próbálják megoldani. Az álláshelyek leépítésével kapcsolatban elmondta, hogy összesen 76 állás 
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szűnt meg, egy-két esetben felajánlottunk munkahelyet, de ők a végkielégítés mellett döntöttek. 
Tudja nagyon jól, hogy a köztisztviselő nem lesz soha a szeretet középpontjában, de a 
Polgármesteri Hivatal beszámolójáról szóló előterjesztés bemutatja, hogy 10 év alatt mennyit nőt 
az iktatott ügyiratok száma és épp akkor léptek vissza a létszámban, de a kollégák értik, tudják a 
problémát és vállalják az ezzel járó többletmunkát. Nem a beruházások csúszása okozott 
többletköltségeket, ugyanis ezek mögött többletteljesítés is van, melyek igazolhatóak is. Ezzel azt 
szerette volna mondani, hogy figyeljenek oda arra, hogy esetleg mivel kit bánthatnak meg, 
ugyanis sokan dolgoztak ezen a költségvetésen. Nem szeretne vitatkozni az adóval kapcsolatban 
Király úrral, de az adók emelésére 2,5 hónappal ezelőtt került sor. A rendelet módosítására 
jogszerű keretek között nincs lehetőség, arra viszont van, hogy év közben módosítsák az adót. A 
rendelet készítésekor végignézték más városok adóterheinek alakulását. A fővárosi átlag adóteher 
mértéke, mivel meg lett említve, 1504,60 forint, Kaposváron az átlagadó 800 forint, de a fővárosi 
V. kerületben az iroda kedvezményezett körben van. Ismertette a megyei jogú városok átlagadó 
terheit, melyből kiderül, hogy 2 városban nincs építményadó, 21 városban pedig van. A 21 
városhoz képest Kaposvár átlag alatt áll. M egnézték azt is, hogy mennyi az összes ingatlant 
terhelő adó és a megyei jogú városok közül Kaposvár jelenleg az emeléssel együtt is a 21. helyen 
van. Két város van mögötte Szekszárd és Zalaegerszeg.  Megnézték a megye városait is, átlagadó 
terheinél valamennyivel magasabb Kaposváré. Ezelőtt 20 évvel egy konferencián elhangzott, 
hogy akkor lehet erős a város, ha erősek a vállalkozóik is. Megpróbáltak mindent az 
adórendszerükben hozzáigazítani ehhez. Alacsonyan tartották az adót amennyire csak tudták, 
23%-on állt, jelenleg az emelés után 48,2% a lehetséges maximumhoz képest. Kétségtelen, hogy 
az emelés hirtelen nagy, de korábban megtehették, hogy nem emelték jelentős mértékben az adót. 
Az adóalanyok teherbíró képessége kapcsán külön egyenként nézték meg, hogy kiket és milyen 
mértékben érint az emelés és ezzel eleget tettek a törvényi kötelezettségeiknek. Ismertette, hogy 
1,5 milliárd forinttal szuficites a működési költségvetésük, ugyanis ennyivel több a bevételük, 
mint a kiadásuk. Elmondta, hogy nem tudnak annyit költeni és annyit finanszírozni, amikor a 
korábbi fejlesztések hiteleit törleszteni kell.  Véleménye szerint, ha választ kéne adni arra, hogy 
honnan lehetne pótolni azt a fél milliárd forintot, amit a vállalkozók javaslatként 
megfogalmaztak, akkor nem tudna pontos választ adni. Az Országgyűlés 1-2 évvel ezelőtt 
fogadta el azt a törvényt, hogy az Önkormányzatoknak ki kell alakítani az egyeztetésekre a 
hivatalos rendszerét, ennek eleget is tettek és az SZMSZ-ben szabályozták ennek a módját is. 
Hozzátette, hogy bárki megnézheti az előterjesztésüket és kezdeményezhet egyeztetést minden 
előterjesztés és rendelet kapcsán. Elmondta, hogy 3 hónapja kint volt az előterjesztésük, senki 
nem kezdeményezett egyeztetést ez ügyben. Az Érdekegyeztető Fórum működik és úgy gondolja,  
hogy úgy jönnek ide egyeztetni, hogy előtte megteszik az egyeztetéseket, vagy ha akarnak külön 
egyeztetést, akkor kezdeményezhetnek, de ilyen javaslat nem érkezett.  
 
Szita Károly polgármester „Nagyon szépen köszönöm Főjegyző úr, hogy válaszolt erre a 
kérdésre. Engedjék meg, hogy pár gondolat erejéig még jómagam is visszatérjek, de a 
költségvetéssel kapcsolatban hozzánk érkezett hozzászólóknak, mindenkinek hálásan köszönöm, 
hogy fontosnak érezte azt, hogy elmondja véleményét és részt vegyen ebben a vitában.  
Függetlenül attól köszönöm, hogy ki milyen vehemenciával, illetve tartalommal fogalmazta meg 
a véleményét. Én a nagy politikai mázt is beleértve, le fogom rántani a válaszaimról,  egyetlen 
egyet szeretnék csak megjegyezni. Borhi Zsombor tiszteletére eljátszották a Magyar Himnuszt. 
És akkor, amikor valaki megfogalmaz valamit, aki már dicsőséget hozott ennek az országnak, azt 
én minden esetben nagymértékben figyelembe veszem. Ennyit szerettem volna csak erről 
mondani és engedjék meg, hogy ezt követően a konkrétumokkal foglalkozzak. Arra szeretnélek 
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kérni Jegyző úr, hogy a bevallásokat követően,  adóbevallásokról beszélek,  amelyek most vannak 
ismételten légy kedves értékeld a helyi adókról szóló rendeletet és amennyiben szükségét tartod, 
úgy fogalmazd meg a javaslataidat. De 3 szempontnak mindenképp meg kell, hogy feleljen. Az 
egyik szempont, amely határozottan a saját véleményem, de gondolom, hogy sokan osztják ezt 
Kaposváron, mert a kaposvári adórendszernek az az alapja, hogy akinek több van, az fizessen 
többet. S ez a rendszer nem sérülhet, ez az általam nagyon fontosnak tartott alapelv. A másik 
nagyon fontosnak tartott alapelvem, az pedig az, amit eddig is csináltunk, hogy kinek 
vállalkozása egyértelműen igazoltan a helyi adók miatt menne tönkre, annak segíteni kell.  
Emlékezzenek csak az elmúlt évre, több mint 300 millió forint ilyen lehetőséggel éltünk. Önök 
között is ülnek olyanok, nem tudom kiszámolták-e a helyi adójukat, hogy mi várható, tegyék 
meg, mert valószínű, hogy rosszul számoltak az újságban is nagy bölcsségeket olvastam. Önök 
közül is itt valaki ül, én nem mondhatom meg neki, hogy mennyi lesz a helyi adók növekménye, 
de egyetlen egyet tudok, 3 hónappal ezelőtt, csak a vállalkozók támogatása miatt mondom, ettől a 
Közgyűléstől kapott 14,8 millió forintot. Csak megsúgom a helyi adó növekményének a töredéke.  
Azért elengedte neki a város Képviselő Testülete a kötbért. Szóval azért szeretném kérni,  ez a 
másik alapelv, aki igazoltan, aki igazoltan emiatt kerül olyan helyzetbe, már a mi helyi 
adórendszerünk alapján, annak segíteni kell. Ez a másik nagyon fontos alapelv. A harmadik 
nagyon fontos alapelv. Bizony, bizony a multiknak többet kell fizetni ebben a városban. Bizony a 
multi kereskedelmi láncoknak többet kell fizetni azért, hogy a nagy többségnek Kaposváron 
kevesebbet kelljen. Bizony a bankoknak többet kell fizetni ebben a városban azért, hogy a 
nagytöbbségnek kevesebb építményadót kelljen f izetni. Bizony a biztosító társaságokra is 
vonatkozik ez és bizony a távközlő cégekre is vonatkozik és vonatkozik a benzinkutakra is, de 
vonatkozik azokra is, akik szerencsejáték termet üzemeltetnek és vonatkozik azoknak is, akik 
vendéglátó egységeikben félkarú rablót szerelnek fel. Igen nekik többet kell fizetni. Szereljék le 
és egyből a felét kell f izetni. Ez a harmadik alapelv, amit szeretnék hangsúlyozni. Ennek a három 
alapelvnek mindenkor, csak úgy, mint eddig ezt követően is érvényesülni kell. És bizony 
megértem, hogy nehéz helyzetben vannak azok az ingatlan tulajdonosok, akik banknak adják ki 
bérleti díjért az ingatlanrészüket. M egértem, azért értem meg, mert magának a banknak, mint 
tevékenységnek a maximumot kell majd kifizetnie, azt javaslom, hogy érvényesítsék a bérleti 
díjukat, ha nem tudja a bankkal érvényesíteni a bérleti díjat, akkor nyilván a tulajdonosnak kell 
kifizetnie. Megértem, hogy ezek problémák, megértem, hogy ezek problémák, a 3 alapelv 
mégegyszer Főjegyző úr. Első alapelv, Kaposvár adórendszer alapja nem változhat, mely az, 
hogy akinek több van, annak többel kell hozzájárulni a közhöz. A második alapelv, a helyi 
adórendszernek tudnia kell azt, hogy aki a mi helyi adórendszerünk miatt kerül kilátástalan 
helyzetbe, azt segíteni kell az adórendszerünkön belül. A harmadik, pedig az általam felsorolt 
nagy multiknak többet kell adóznia ebben a városban azért, hogy Kaposvár többsége kevesebbet 
kelljen, hogy fizessen. E 3 alapelvet tekintve a bevallásokat követően, melynek lejárt a határideje 
2-3 hét ennek a feldolgozása tekintsd át légy kedves az adórendeletünket, és e 3 alapelv 
figyelembevétele, ha szükségét tartod, tegyél javaslatot, de nem sérülhetnek ezek az alapelvek,  
amiket megfogalmaztam. M inden évben korrigáljuk Gyenesei Istvánné tanácsnok asszony a 
költségvetésünket, június az az időszak, ha visszaemlékszik rá a nyári szünetek előtt, akkor 
mindig behozzuk a költségvetést. M eg Önök is hoznak év közben olyan döntéseket, amely 
folyamatosan módosíttatja velünk a költségvetést e tekintetben nem látok problémát. Kaposvár 
Kártya, nem a kedvezmények csökkentek, csak nem mi fizetjük, hanem a kedvezményt adó 
szolgáltató céggel fizettetjük meg, azért lát a 20 millió forint helyett kevesebb támogatást ebben a 
költségvetésben, 600 ezer forintot, a többi fölvállalja a Kaposvár Kártya kedvezményt nyújtó 
szolgáltató, vele nyeltetjük le magyarul megmondva és nem a mi költségvetésünket terheli ez az 
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összeg. Azokra a felvetésekre, amelyek azzal foglalkoztak, hogy vajon ezzel a nagyberuházási 
ütemmel, amit ebben az esztendőben befejezünk, ami a város történetének eddig legnagyobb 
beruházási programja, vajon a következő Európai Uniós pénzügyi ciklusban milyen 
lehetőségeink vannak. Szélesek, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Egy város soha nem állhat le, akkor,  
amikor megalkottuk a kaposváriakkal közösen a „Kaposvár a Legfontosabb” címet viselő  
várospolitikai programot, az az évtized végéig szól, az az etalon.  Annak része többek között a 
gazdaság és nagyon sok minden, amit ha elővesznek és újból lapozgatnak, akkor láthatják, azokat 
meg fogjuk valósítani. Azért mert erre szegődtünk, meg ez a jó a városnak, ezért fogjuk megtenni 
és egész biztos vagyok, hogy közösen alkottuk, közösen mondtak róla véleményt, a kaposváriak 
közös javaslatai fogalmazódik meg benne, ez sikeres is lesz. Én azért örülök az összeszerelő 
üzemeknek, bárcsak még több jönne. Nézze, embereknek ad munkát, bárcsak még több jönne, 
hogy több buszt szereljünk össze Kaposváron. Nagyon szépen köszönöm a támogató 
hozzászólásokat, szeretném megköszönni a kritikus hangvételű hozzászólásokat is, egész biztos 
vagyok abba, hogy 2012. esztendő a biztonság és a minőség jegyében telik  el és az Önök által 
most elfogadott költségvetés ezt a lehetőséget biztosítani fogja tudni valamennyi kaposvári 
számára. És az, amit például a szociális támogatásokról megfogalmaztuk, azt pedig teljesen 
nyitott és ez így is lesz ezt követően. M élyen tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak fogalmazódtak 
meg módosító indítványok a bizottsági szakban. M ivel a bizottságok támogatták ezeket a 
módosító indítványokat én együtt fogom feltenni szavazásra, ha csak nem kérik, hogy valamelyik 
támogatott módosítóról külön szavaztassak. Ma reggel is még két bizottság gyakorlatilag 
ugyanazokat a véleményeket, támogató javaslatokat fogalmaztak meg, szavazás közben.” 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2064   Száma: 12.02.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványokról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 72,22 72,22 
Nem 3 16,67 16,67 
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: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2065   Száma: 12.02.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről a módosítással együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 72,22 72,22 
Nem 4 22,22 22,22 
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: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2012. (II. 28.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2066   Száma: 12.02.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatokról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 72,22 72,22 
Nem 3 16,67 16,67 
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: 
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8/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésére 
figyelemmel a M agyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § 
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegét a következők szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 

Megnevezés 2013. év 2014. év 2015. év 

Saját bevételek összege 5.205.167 5.355.110 5.509.551 

Saját bevételek 50 %-a 2.602.583 2.677.555 2.754.776 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

 

2.375.920 

 

2.573.169 

 

2.598.051 

 

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

 

2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti 
gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

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

 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 
illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének fenntartói 
felülvizsgálatát követően tölthetők be. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. december 31.  
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4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása során az 
önkormányzati költségvetési szerveknél keletkező szabad pénzmaradványok kerüljenek 
elvonásra. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. április 26. 

 

5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az érintett településekkel egyetértésben úgy 
határozott, hogy az állati hulladéklerakó megépítésében partner önkormányzatok az 
üzemeltetési költség viselésében népességarányosan vesznek részt, a 2012. évi hozzájárulást 
a 2012. évi tervezett kiadások alapján fizetik meg. Az elkövetkező években az adott évi 
hozzájárulást a 2012. évi hozzájárulás mindenkori inflációval növelt értékében határozható 
meg. A 2012. évtől a szerződések határozatlan időre kerülnek megkötésre. A Közgyűlés az 
előterjesztés mellékletét képező szerződéssel egyetért és felhatalmazza a Város gondnokság 
vezetőjét az előterjesztés 1. sz. függelékét képező megállapodás megkötésére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. február 29. 

 

6. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban létesítendő kerékpártároló építéséhez a KEOP-
6.2.0/A/11-2011-0093 azonosítószámú önkormányzati pályázathoz 202.750 Ft pályázati 
önerőt az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. február 29. 

 

7. A Közgyűlés a Klebelsberg Középiskolai Kollégium részére a kerékpártároló kiépítésére 
benyújtott KEOP-6.2.0/A/11-2011-0191 számú pályázatához 222.545 Ft pályázati önerőt az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. február 29. 

 
8. A Közgyűlés a Táncsics M ihály Gimnázium részére a kerékpártároló kiépítésére benyújtott 

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0192 számú pályázatához 221.236 Ft pályázati önerőt az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében biztosít. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. február 29. 

 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Óvodai, Általános Iskolai és Egészségügyi 

Gondnokság közalkalmazotti, M EP által finanszírozott létszámkeretéből 1 fő üres 
iskolaorvosi státuszt 2012. január 1-től megszüntet.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. március 1. 

 
10. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra,  hogy a Polgármesteri Hivatal EN ISO 9001:2008 és  

M SZ ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabványok szerint működtetett integrált irányítási 
rendszerének újratanúsításához szükséges felügyeleti auditok elvégzéséhez szükséges  
pénzügyi forrást a következő ütemezés szerint biztosítja.  

a) 2013. évben a rendszerek újratanúsításához 1.660 e Ft. 
b) 2014. és 2015. évben a felügyeleti auditok elvégzéséhez 770-770 e Ft. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. január 15., illetve az éves költségvetések összeállításakor 

 

11. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. évben a Polgármesteri Hivatal EN ISO  
9001:2008 és M SZ ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabványok szerint működtetett 
integrált irányítási rendszerének tanácsadói támogatására 1.220 e Ft-ot, az M SZ ISO/IEC 
27001:2005 nemzetközi szabvány szerint kiépített rendszer kockázatelemzés és 
értékelésének felülvizsgálatára 483 e Ft-ot, a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez szükséges 
tanácsadói támogatásra 700 e Ft-ot biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. január 15. 

 
12. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2012. évi bevételeiből 11.500 e Ft-ot a 

költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz, a szennyvízszivattyúk értéknövelő felújításához használ fel, 500 e Ft-
ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 

 

13. A Közgyűlés hozzájárul a Vaszary Emlékház folyamatos nyitvatartási rendjének 
megváltoztatásához oly módon, hogy a létesítmény 2012. március 01-jétől előzetes 
bejelentkezés alapján egyezetett időpontban látogatható az érdeklődők számára.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:  2012. március 1. 

 
14. Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár II. (Füredi 

út) vízműtelep gépház alatti pinceszintjén a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. saját 
forrása terhére gépi szellőztető rendszert építsen ki 1.133 e Ft + ÁFA beruházási értékben és  
azt könyveiben idegen ingatlanon végzett beruházásként nyilvántartsa. A KAVÍZ Kft. a 
beruházást Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága 
műszaki ellenőrzése mellett köteles végrehajtani. A KAVÍZ Kft. a vízközmű üzemeltetési 
szerződés megszűnése esetén a beruházással létrehozott vagyont térítésmentesen köteles az 
Önkormányzat tulajdonába adni. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2012. április 30. 

 
15. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közösségi közlekedési rendszer fejlesztése projekt 

keretében a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. által megvalósítandó projekt elem önereje 
nem önkormányzati támogatással, hanem a Tömegközlekedési Zrt. által a Kaposvári 
Közszolgáltató Holding Zrt. közreműködésével, hitel felvételével kerüljön f inanszírozásra. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató (a kiértesítésért) 
Határidő:  2012. március 31. 

 
16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a szociális városrehabilitációs pályázatok közül a 

DOM US tömb rehabilitációs pályázat megvalósítására 50 %-os, a Nádasdi utca környékét 
érintő pályázat megvalósítására 100 %-os önerő támogatás elnyerése esetén kerüljön sor. Az 
önerő biztosítására igénybe vehető pályázatok megjelenéséig, illetve elbírálásáig a 
Közgyűlés kezdeményezi a 2. fordulós pályázatok benyújtási határidejének módosítását.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  2012. május 15. 
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17. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott a személyi 

juttatásokat és járulékaikat, illetve a dologi kiadásokat érintő zárolások között  a végösszeg 
változatlansága mellett az intézményvezetők javaslata alapján átcsoportosítás hajtható végre.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő:  2012. június 30. 

 
18. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a TÁM OP-2.2.3-09/1-2009-0013 számú és a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0018 számú 
projekt befejezéséhez maximum 34.096 e Ft kölcsönt biztosít 2012. június 30.-i 
visszafizetési határidővel. A Közgyűlés felkéri Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy a 
kölcsön nyújtás kapcsán felmerült kamatköltségekhez a projektekben való részvétele alapján,  
kiadásarányosan járuljon hozzá.  

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

 
19. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció 

M enedzsment Egyesülettel a Kaposvár Kártya forgalmazására kötött megbízási szerződés 
értelmében a 2011. évi bizományosi értékesítés elszámolása alapján Kaposvárt megillető 
nettó 4.774.724 Ft bevételből a 2012. évi kártyaforgalmazás folyamatos biztosításához 
szükséges új kártyák megvásárlásának fedezetére 2.600 e Ft megfizetésének határidejét 
2012. április 30.-ra módosítja.  

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

 
20. A Közgyűlés támogatja és elfogadja a címzetes főjegyző intézkedését arról, hogy a 

Polgármesteri Hivatal arra jogosult munkatársa ellenjegyezte a Hivatásos Tűzoltóság 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv M agyar Államkincstárhoz benyújtásra 
kerülő beszámolóját és az állami tulajdonba történő átadást követően még szükséges  
adatszolgáltatásait.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő:  2012. június 30. 
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3. Beszámoló a Kaposvár Megyei Jogú Város 
2011. évi közbiztonságáról és a 2012. évi feladatokról----- 

Előterjesztő: Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Mergancz Sándor dandártábornok urat és Buzás László 
r. alezredest. M egköszönte, hogy lehetőséget adnak, hogy kérdezzenek, mely után a testület is 
elmondhatja a véleményét.  
 
Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető szóban kiegészítette a beszámolóban leírtakat. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a város utcáin,  
közterületein a posztos rendőrök még nagyobb számban és hatékonysággal jelenjenek meg. Igaz-
e az a hír, hogy a térfigyelő kamerák alapján a közlekedési vétséget okozókat meg tudják 
büntetni, illetve felelősségre vonni? 
 
Torma János tanácsnok megkérdezte a kapitányurat, hogyan látja a Béke utcai lakótelepi 
rendőrség helyzetét, mennyire felel meg az elvárásoknak? A közeljövőben számíthatnak-e 
valamilyen változásra? 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy, mivel a beszámoló tartalmazza, hogy 2011. 
december 31-én 35 üres álláshely volt a rendőrségen, ennek kapcsán megkérdezte, hogy ha 
megjelenne a kapitányságon 35 kiválóan képzett és a szükséges képesítéssel rendelkező fiatal 
rendőr, tudnának-e munkát adni nekik?  M egkérdezte, hogy a Polgárőrség szorult helyzetét 
nézve, ha szolgáltatáscsökkentés következne be, akkor ez milyen módon érintené Kaposvár város 
és a környéke biztonságát? 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a Donneri városrészben a bűncselekmények 
visszaszorítása érdekében milyen intézkedéseket hoztak? 
 
Dér Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a sportrendezvények, illetve kiemelt egyéb 
rendezvények milyen terheket rónak,  akár a megye, akár a városi kapitányságra. Lesz-e továbbra 
is kapitányi fogadóóra a képviselők részére? 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta a körzetében élők kérését, mely szerint a Kemping 
utcánál és a Toponári útnál rendszerint áthajtanak a kamionok, pedig a tábla azt jelzi, hogy 5 
tonnánál magasabb súlyú gépjármű nem mehet át azon az úton. Emellett 50-30 km-es 
sebességkorlát esetében 60-70 km-rel száguldoznak az autók. Kérdése az lenne,  hogy lehetséges-
e oda egy kamerát felszerelni vagy egy járőrt kiküldeni? 
 
Oláh Lajosné alpolgármester megkérdezte kapitány urat, hogy a kerékpárosok által okozott 
közlekedési balesetek megelőzésére van-e valamilyen terve? 
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Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető elmondta, hogy a kiemelt területekre igyekeznek 
a gyalogos járőri létszámot vezényelni. A posztos rendőrök nem csak egy helyen állnak,  hanem a 
területet gyalogosan bejárják. Ennek a feladatnak két jelentősége van, így a rendőr többet lát, 
továbbá az állampolgárok jobban meg tudják szólítani. Azt a határt szeretnék megtalálni, hogy a 
gyalogos és a gépkocsi szolgálat között a mobilitásuk ne vesszen el. Elmondta, hogy a térfigyelő 
rendszert tavaly nem használták tiltott helyen parkolás és egyéb cselekmények miatt sem. A 
bűncselekmények megelőzésére és azokban az esetekben használták elsősorban, amikor bizonyos 
események a tudomásukra jutottak, menekülési útvonalak és az elkövetők felderítését próbálták 
ezzel a felvételekkel elősegíteni.  Ezekben az ügyekben, több esetben sikerrel jártak. A Béke 
lakótelepi rendőrség épületében év elején egy közalkalmazott kolléganő fogadta a bejelentéseket, 
ami valójában nem volt jó. Jelenleg a helyi körzeti megbízott és a társa teljesít folyamatosan 
szolgálatot, illetve amire még szeretnék ezt az épületet használni, megelőzési előadásokat 
tartottak az ott élő lakosok számára, hiszen a város polgárainak nagy része azon a területen lakik.  
Szeptemberben kezdték ezt a folyamatot, 6 közlekedési és 4 bűnügyi jellegű megelőzési 
programot szerveztek a környéken élő házmestereknek, szülőknek tartottak kábítószerrel 
kapcsolatos, balesetmentes közlekedéssel kapcsolatos előadásokat, illetve a helyi iskolák 
képviselőit meg tudták egy helyen szólítani. A 35 rendőr felvételére a válasza az volt, hogy az év 
során folyamatosak voltak a létszám javítására tett intézkedések, nemcsak iskolákból kaptak 
kollégákat, hanem más kapitányságtól is érkeztek rendőrök, ugyanis munkát mindenféleképpen 
tudnának biztosítani számukra. Főleg a Donneri városrészben, ahol a gyalogos szolgálatot tudnák 
velük erősíteni.  A beszámolóban több helyen említést kapnak a Polgárőrök, ugyanis olyan 
tevékenységet folytató szervezet, akik a napi munkájukat nagyban segítik. Sportrendezvényeknél 
ez hatalmas segítség, ugyanis nagy mérkőzéseknél a parkolók őrzését nem hivatásos rendőrök, 
hanem két polgárőr őrzi. Kisebb területeknél, ahol nem nagy a biztosítási feladat, ott a rendőr 
mellé 1 vagy 2 fő polgárőr társul, ebből ki tudják váltani az aktív rendőri szolgálatot. 
M indenképpen hasznosnak tartja a tevékenységüket. Elmondta, hogy akár a közlekedési 
helyzetnél is megpróbálnak napi szinten reagálni a cselekményekre, ezért nem csak havi, hanem 
heti jelleggel is változtatják a szolgálatok szervezését. Mivel emelkedett a cselekmények száma a 
Donneri városrésznél, ott folyamatos felülvizsgálatok vannak és fontolgatják, hogy a 
veszélyesebb településrészek közé felveszik és akkor a járőr szolgálati számot tudják még 
növelni a Cseri városrésszel együtt. A napi szolgálatellátás a Donnerban is meg van, viszont több 
olyan településrész van, ahol szintén ott kell lenniük és az alacsony létszámuk miatt úgy kell 
beosztaniuk, hogy minden területre oda érjenek. A rendezvények biztosításánál az adott 
mérkőzést veszik figyelembe és a csapatok szurkolótáborát. Más kapitányságokkal egyeztetnek, 
hogy ahol már játszottak volt-e esetleg rendbontás, mekkora létszámú szurkolótábor érkezett és 
ehhez tervezik a szolgálatot. A rendőri jelenlét egy szurkoló tábornál visszatartó erőt és költséget 
is jelent, amely elviszi a szolgálati órákat, de többet ér  a befektetett energia, mint később a 
negatív következményei. Elmondta, hogy a sporttörvény nagyon sok új feladatot ró a 
rendőrségre, de még többet a szervezőkre. A Toponári egyenes szakasz mindenkit gyorsabb 
közlekedésre ösztönöz, s a beszámolóban is le van írva, hogy a gyorshajtás megszüntetése 
kiemelt cél a kapitányságon, a büntetést a duplájára emelték. Toponáron is több gyorshajtót 
megfogtak már,  de bízik abban, hogy hosszú távon eredményt érnek el. A kamerakiépítéssel 
kapcsolatban elmondta, nem csak a kamerának a megvásárlása, hanem a telepítésnek is magas a 
költsége, ennek lehetőségét megvizsgálják.  Véleménye szerint a fixen telepített kamerák jók,  
ugyanis mindenki tudja, hol van telepítve és előre lassít, inkább megelőző szerepük van. A 
súlykorlátozással kapcsolatban elmondottakat továbbítja a Közlekedési Osztálynak, továbbá 
ellenőr izni fogják a teherautókat. M egígérte, hogy gyakrabban ott lesznek azon a területen. 
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Elmondta, hogy a kerékpárosok ellenőrzését 2011. második felében folyamatosan végezték. 
Szerinte a kerékpárosok többsége úgy gondolja, hogy ők minden megtehetnek. Több balesetet 
okozott ittas kerékpáros és ezt úgy tudják megelőzni, hogy intézkednek velük szemben. 
Folyamatosan figyelik a kerékpárosok esetében, az ittas állapotot és az általuk kiemelten 
elkövetett szabálytalanságokat. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok gratulált kapitány úrnak a mutatók javulása miatt. A kérdésére kapott 
válasszal nem elégedett. A beszámolóban szerepel, hogy 3 városrész fokozott figyelemben 
részesül, ennek ellenére a Donnerben 50%-kal emelkedett a bűncselekmények száma. Kérte, 
hogy a fokozott, rendőri személyes jelenlét azokban az utcákban – melyeket rendőrkapitány úr is 
felsorolt – legyen meg. Hozzátette, hogy jó lenne, ha a Donneri felüljáróra kamerát 
szereltetnének fel. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy mint a kezdeményezője, nagyon jónak tartotta a 
rendőri fogadóórákat Kaposszentjakabon, de véleménye szerint felesleges, mivel a lakók nem 
mennek el. Szerinte hasznosabb lenne, ha a rendőr  a környéken sétálgatna és becsöngetne 
lakókhoz, elbeszélgetne velük.  Ez a rendőrség megítélését is jelentős mértékben javítaná. A saját 
körzetében több helyen jelentős probléma, hogy időnként a zártkerti utcákban illegálisan lerakják 
a szemetet, így ezek bejáratánál javasolta, tartsanak ellenőrzést az autósok számára. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő örült alezredes úr válaszának, miszerint tud munkát adni a 
jelentkezőknek, azért is, mert a fogadóóráján megjelent több olyan szolgálati nyugdíjas, aki 
rosszul jár az új szabályozással és szívesen dolgozna újra. Biztosan nem tudják jól, ugyanis azt 
mondták, hogy próbálkoztak, de azt a választ kapták a személyzeti részlegen, hogy ugyan van 
üres álláshely, de nincs bér. Nem kételkedik abban, hogy ezt alezredes úr tudja jól, ezért küldeni 
fog embereket, és ha van rá mód, akkor hasznosan tudnának dolgozni Kaposvár közbiztonsága 
érdekében.  A lakótelepi rendőrség programjára egyrészt komoly igény volt, másrészt pedig azt 
gondolták az ott élők, hogy ha ott állandóan rendőr van, akkor az a biztonságérzetüket és a 
közbiztonságot is erősíti. Véleménye szerint jó irány, melyet alezredes úr megoldásként 
elmondott.  
  
Kiss Tamás képviselő hiányolta az elkövetőknek a nemzetiségi és etika összetételét a 
beszámolóból, mely nem az alezredes úr és a tábornok úr, de nem is a kollégák, hanem a rendszer 
hibája. Véleménye szerint, ha a tanulóknál és a munkanélkülieknél ezt az összetételt meg tudják 
állapítani, akkor lehessen megállapítani az elkövetőknél is. Szerinte jelent az valamit, hogy a 
városban a Cseri, a Donneri és a Szentjakabi városrészekre fokozottabb figyelemmel kell lenni,  
illetve, hogy tavaly a Nádasdi utcában 135 intézkedés történt. 
 
Felder Frigyes képviselő szerinte a kerékpárosok megbüntetéséhez a rendőrség eljárásánál rossz 
a logikai sorrend. Először logikailag a kereteket kell megteremteni, utána pedig azokat számon 
kérni. Ha jók az ismeretei,  a rendőrségnek van egy embere,  aki a gyerekeket a helyes 
kerékpározásra oktatja. Véleménye szerint, a rendőrség sokat tesz ez ügyben, de ha nincs keret, 
akkor nehéz betartani. 
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Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy már a fogadóórán részletesen beszéltek arról, hogy meg 
kell vizsgálni, hol lehet biztonságosan, akár a járdán, akár a közúton kerékpározni. A médián 
vagy más csatornán keresztül fel kell hívni az emberek figyelmét, főleg a fiatalokét és a 
gyerekekét. Járva az ország számtalan sportcsarnokát, stadionját azt lehet visszahallani, hogy 
tartanak a kaposvári rendőröktől, ugyanis máshol szinte neki mennek a rendőrnek. Ezúton is 
megköszönte a munkájukat és biztatta az urakat, hogy ezután is legyen rend a stadionban és 
környékén. 
 
Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető megköszönte a véleményeket és hozzátette, hogy 
ezeket megpróbálják a későbbiekben hasznosítani. Elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza azt 
is, hogy nagyon jól felkészült parancsnoki és nagyon fegyelmezett állományuk van. Még egyszer 
megköszönte a kollégái nevében is a dicsérő szavakat. 
 
Mergancz S ándor dandártábornok, rendőrfőkapitány elmondta, hogy az elmúlt időszak is 
bizonyítja, hogy Buzás László személyében kitűnő kapitánya lett a városnak. A megyei vezetés is 
jelenleg olyan emberekbő l áll, akik már szolgáltak Kaposváron. Fontosnak tartja, hogy ezek az 
emberek ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és a város legyen kiemelt terület. A nyomozás 
eredményességével kapcsolatban elmondta, hogy nagyon szépek a számok, de figyelembe kell 
venni, hogy mi igazán a biztonságérzete a lakosságnak. Ismételten indítanak egy olyan lakossági 
elégedettség mérési vizsgálatot, amelyben segítséget kért. Kérdőíveket szerkesztettek és kérte, 
hogy mindenki juttassa el a lakossághoz, mert kíváncsiak, hogy igazából mit gondolnak a róluk.  
Jövő év kiemelt feladata a szabálysértési értékhatár változása miatt bekövetkező változások, 
melynek a határa 50.000 forint. Ez megyei szinten fontos feladat lesz és a szabálysértési 
felderítési mutatókat is komolyabban kell venniük. Kérdésekre reagálva elmondta, hogy a 
közterületi állománynak feladata a lakossági kapcsolattartás, amely arról szól, hogy még a 
gépkocsit vezető járőr is menjen oda emberekhez, patikába, iskolába. Véleménye szerint 
folyamatos parancsnoki munkával eredményt lehet majd elérni. A sportrendezvények terheiről 
elmondta, hogy amit el szerettek volna érni, hogy a körzeti megbízottak minél kisebb szinten 
legyenek bevonva a mérkőzések biztosításába, előre léptek. Amikor tervezik a mérkőzés 
biztosítását, általában túltervezik, például nem jön annyi szurkoló, akkor a rendőrök nem 
várakoznak, hanem mennek a környező településekre és őrzik a biztonságot. Térfigyelő 
kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy a kaposvári kamerarendszert régen építették ki, 
közbeszerzési eljárás során. Vannak azok a térfigyelő kamerák, melyek az ügyeletükön vannak 
telepítve, ezek a kamerák zummolhatók, vannak a biztonságmérő kamerák és a sebességmérő  
kamerák.  Hozzátette, hogy a sebességmérő kamerán,  a f ixen telepített befogadó egység azért 
drága, mert annak a hűtéséről nyáron gondoskodni kell. A létszámviszonyokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy feléje hárman jelezték, hogy visszamennének dolgozni és velük már el is kezdték 
a vizsgálatokat. M egköszönte még egyszer a kapitány úr munkáját. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető úrnak és 
M ergancz Sándor dandártábornok, rendőrfőkapitány úrnak, hogy elfogadták a meghívását és a 
rendelkezésükre álltak. A kapitányi és a főkapitányi beszámolóban a mutatók és a százalékok is a 
munkájuk eredményét pontozzák. de fontosnak tartja, hogy az adatok a városlakók érzetében, 
mindennapjaiban is ott legyenek. Biztatja őket arra, hogy azt a munkát, amit elkezdtek – hogy a 
város lakóival beszélgetve érzékeltetik, hogy jelen vannak, hogy a biztonságérzetük növekedjen – 
azt folytassák. A kaposváriak akkor érzik magukat nyugodtnak, ha látják a rendőröket az utcán és 
szeretné, ha ez általános lenne Kaposváron, az pedig a közterületi jelenlét fokozásával valósulhat 



2012.04.03. 13:32 N:\Users\Szaz tizenharom\Ellenorzott ki teheto\JEGYZŐKÖNYV_2012-02-23_ÉLES.doc 45/103 

 

meg. M egköszönte a rendőrségen dolgozó valamennyi kolléga munkáját, amit a városért és a 
városkörnyékért tesznek. Jó munkát kívánt az uraknak az elkövetkező időszakra. Ismertette, hogy 
áprilisi közgyűlésen tárgyalják a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló előterjesztést, 
amely jelentősebb bírság és díjtételekkel jár, de addig is érvényben van az a rendeletük, amit a 
kapitány úr javaslatára fogadtak el, amely kora tavasszal már a hatékonyságát is igazolni tudja. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2067   Száma: 12.02.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 12:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
9/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város 2011. évi 
közbiztonságáról és a 2012. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 

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

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

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványát, melyet támogatott. 
 

-----Kérdések----- 
 

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

#: 2068   Száma: 12.02.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 12:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről a módosító indítvánnyal együtt 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: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 8/2012. (II.27.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

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

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a személy és intézményi térítési díj 
megállapítására vonatkozó központi szabályozás változása miatt át kell alakítaniuk a a bölcsődei 
térítési díj fizetésének rendszerét. Ez az előterjesztés azokat a változásokat tartalmazza, mely azt 
az állapotot rögzíti, hogy mindenki ugyanazt fizeti, amit korábban fizetnie kellett. A bizottságok 
támogatják az előterjesztést. 
. 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés lényege az, hogy egyik szülő sem fog 
többet fizetni, hanem a térítési díj szerkezete fog változni. Ez is az Önkormányzat szociális 
érzékenységét jelzi, hiszen nem él azzal a törvényes lehetőséggel, hogy akár 1000 forint is 
lehetne naponta a gondozási díj. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ezen felül a szülők 
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jövedelme arányában 5-10-20% közötti kedvezményt kaphatnak és ez a továbbiakban is 
megmarad. Szerinte az előterjesztés alátámasztja a költségvetés tárgyalása során tett észrevételét. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2069   Száma: 12.02.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 12:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 9/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata módosításával kapcsolatos 
kezdeményezésről----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2070   Száma: 12.02.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 12:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
10/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosítási igényéről szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 

1.) A Közgyűlés elrendeli Kaposvár Építési Szabályzatának felülvizsgálatát és módosítását 
annak érdekében, hogy a Cukorgyár körüli tömbök területfelhasználása úgy módosuljon, 
hogy a tervezett zajvédelmi intézkedések megvalósulását követően beállt zajszint 
megfeleljen a vonatkozó határértékeknek, és az érintett tömbök építési jogai ne 
sérüljenek. 

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

 
2.) A Közgyűlés elrendeli Kaposvár Építési Szabályzatának átgondolását annak érdekében,  

hogy a Cukorgyár területére tervezett közlekedési és tömegközlekedési fejlesztések 
helyszínét az Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont Részletes 
M egvalósíthatósági Tanulmányterv keretén belül a gyár területén kívül próbálja kijelölni 
és ezt követően a szabályozást a gyár fejlesztési elképzeléseivel összhangban módosítsa. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. december 31.  

 

3.)  A Közgyűlés elrendeli Kaposvár Építési Szabályzatának felülvizsgálatát és módosítását 
annak érdekében, hogy a Videoton Ipari Park területének egy részén energiatermelő és 
szolgáltató beruházás valósulhasson meg. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2012. december 31.  
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7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló  
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2071   Száma: 12.02.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről 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 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 10/2012. (II. 27.)  
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 

----- 8. Előterjesztés az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 
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Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy Töröcske a 10.  választókerület 
lakóközössége, speciális helyzetű település, mert csak egy útvonalon lehet megközelíteni. Erdők, 
termőföldek veszik körül. A címert, melyre az engedélyt kérték Kósa Gábor tervezte, aki helyben 
lakik és a Kaposvári Egyetemen tanul. Diploma munkája lesz a honlapkészítés, címertervezés, 
több egyéb munkával együtt. A városrészben aktív fiatalok élnek, akikkel együtt meg szeretnék 
ismertetni Töröcske szépségeit. A címerben szerepel a pókbangó orchidea, ami egyike a legszebb 
és legritkább orchidea fajtáknak.  Apró virágai április végén nyílnak, védett fajta, még a 
rendszeresen túrázó természetjárók is ritkán látnak ilyen. Ez a r itkaság büszkeséggel tölti el őket, 
melynek a település megjelenésében kiemelt szerepet kell kapnia. Csoportokat, túrákat terveznek 
a virágzása idején, arra a pár helyre, ahol előfordul az egész országban. Szeretnének részt venni 
ennek a különleges jelenségnek a megismertetésében, hiszen kiépített túra utak vannak. A 
címerben a tölgyfa a 150 éves  védett tölgyfát jelzi és a szúrós csodabogyó szintén a védett 
növények közé tartozik. Véleménye szerint egy ilyen adottságú városrész kiemelt figyelmet 
érdemel. Az első lépést megtették a címer megtervezésével,  hiszen fontos jelképe kell lennie a 
városrésznek. A címer nélkül nem tudnak díszleveleket, kiadványokat, meghívókat kiadni.  
Szeretnék megismertetni minél több emberrel Töröcske szépségét. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2072   Száma: 12.02.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az SzMSz módosításról, a módosító javaslatokkal 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 11/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2073   Száma: 12.02.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a város jelképeiről szóló 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 12/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletét a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről 
szóló 6/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
----- 9. Előterjesztés a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991.(IV.9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről ----- 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2074   Száma: 12.02.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 13/2012. (II. 27.)  
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 hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2075   Száma: 12.02.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslatokról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt-vel 2004. december 16-án kötött közszolgáltatási szerződésnek a 
menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjaira, valamint az iskolák és tanintézetek által 
rendelt helyi közszolgáltatások díjaira, pótdíjaira, díjalkalmazási feltételeire, továbbá az ezek 
megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményekre vonatkozó hatályon kívül helyezett 
7/1991.(IV.9.) önkormányzati rendelettel megegyező tartalmú kiegészítésére az utólagos 
tájékoztatás kötelezettségével. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. március 31. 
 
 

----- 10. Előterjesztés a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről ----- 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2076   Száma: 12.02.23/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a vízdíjról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 
tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 14/2012. (II. 27.)  
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 hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 2077   Száma: 12.02.23/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a folyékony hulladékok ártalmatlanításáról szóló rendelet módosításról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 15/2012. (II. 27.)  
önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 

-----11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2078   Száma: 12.02.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 13:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 16/2012. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

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

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szerint a kedvezmény csökkentéséből adódó megtakarítás 
csekély összegű. Ha ilyen kedvezményt adtak a város lakóinak, akkor nem helyes visszavonni, 
ugyanis a városlakók terhei megnőttek. Elmondta, hogy felmérést is készített arról, hogy ki mire 
használja a Kaposvár Kártyát. Mivel sokan jegyvásárlásra használják fel, véleménye szerint 
kevesebben fognak jegyet venni színházba, a zeneházba és a fürdőbe, ha nem lesz rá 
kedvezmény. Hozzátette, hogy mivel ezt a kártyát csak kaposvári lakosok igényelhetik, ezzel a 
kaposváriakat támogatják. M ódosító javaslatot tett:ne vegyék el a városlakóktól ezeket a 
kedvezményeket, továbbá kérte a képviselő társait, hogy ne szavazzák meg az előterjesztést. 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztések nagy része január 24-én és 
decemberben is a költségvetéshez igazodtak. Ha bármiben is visszalépnek az a költségvetésben 
tervezett egyensúlyt felborítja. Bármit lehet, de helyette meg kell mondani, hogy honnan 
pótolják, hiszen olyan költségvetést nem lehet elfogadni, mely nincs egyensúlyban. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta tanácsnok asszonyt, hogy az intézményvezetők még 
nagyobb elvonást kértek. 

 
 
 

Szavazás eredménye 
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#: 2079   Száma: 12.02.23/12/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 17/2012. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

----- 13. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004.(VI.14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy lehet-e azt tudni, hogy az 1374 családból – akik még 
nem nincsenek rákötve a város csatornáira – mennyien szorulnak rá a 95%-os támogatásra. 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy azt nem lehet tudni, ugyanis nem mehetnek 
be az összes családhoz és környezettanulmányt nem készíthetnek. Csak akkor tehetnék meg, ha a 
lakók kezdeményeznek valamilyen eljárást. Hozzátette, hogy lehetőséget kap mindenki, hogy 
kedvezőbb feltételekkel ráköthessen a csatornára. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy fontos számára az előterjesztés, ugyanis ő 
kezdeményezte azt, hogy felterjesztési jogukkal éljenek a talajterhelési díj megemelését illetően. 
Egyetért azzal, hogy kedvezményt adnak azoknak, akik rászorultak, viszont javasolta, hogy akik 
kedvezményt kérnek a talajterhelési díjat illetően, azoknál vizsgálják meg, hogy hogyan vezeti el 
a szennyvizét. Véleménye szerint csak azok kapjanak kedvezményt, akiknek szabályosan van 
megoldva a szennyvíz elvezetése és ténylegesen rászorulnak, aki viszont rászoruló és például a 
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szomszéd kertjébe vezeti el a szennyvízét, azok ne kapjanak méltányosságot. 
Szavazás eredménye 

 
#: 2080   Száma: 12.02.23/13/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 18/2012. (II. 24.)  
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 40/2004.(VI.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

----- 14. Előterjesztés a Kaposvári S portközpont és S portiskola utánpótlásképzésének 
átalakításáról ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2081   Száma: 12.02.23/14/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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: 
 
12/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
utánpótlásképzésének átalakításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozza: 
 
1/  Az atlétikai szakági képzést 2012. március 31-vel megszünteti. A tevékenységet átvállaló  
Favorit Atlétikai Clubnak a 2012. április 01- december 31. közötti időszakra 1,9 millió Ft 
támogatást biztosít a képzés továbbfolytatására. A kisértékű atlétikai sportfelszereléseket és 
sporteszközöket a Favorit Atlétikai Club részére ingyenes használatba adja. A szakosztály 
költségvetési megtakarítása így összességében 1.209 eFt.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    M olnár György igazgató 
            Dér Tamás igazgató 
 Határidő:   2012. április 01.  
 
2/  A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a városi Diáksport-bizottságot érintően 1 fő  

megbízásos jogviszony finanszírozását megszünteti 2012. április 01-től.  
- személyi   291 e/Ft 
- járulék    78 e/Ft 

 
Megtakarítás összesen:                369 e/Ft. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
            Dér Tamás igazgató 
 Határidő:   2012. április 01.  
  
3/  A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában a birkózás, judo, úszás sportágakban a képzési 

időt a továbbiakban a serdülő korosztályig (14-15 év) biztosítja. Ezzel összefüggésben a 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola költségvetését 2012. április 01-től az alábbi tételekkel 
csökkenti: 

 
 
 
 a/ Dologi kiadások: 

- birkózó szakág:  2.500 e/Ft 
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- judo szakág:     500.e/Ft 
- úszó szakág:  3.500 e/Ft 
Összesen:   6.500 e/Ft 

 
     b/  Személyi kiadások:  

• Birkózó szakosztály: 1 fő üres közalkalmazotti állás megszüntetése 2012. április 01-től.  
 
megtakarítás: 

- személyi  941 e/Ft, 
- járulék  254 e/Ft 

Összesen:           1.195 e/Ft 
 

• Judo szakosztály: 1 fő megbízási jogviszony megszüntetése 2012. április 01-től. 
- személyi  373 e/Ft, 
- járulék  101 e/Ft, 
Összesen:                    474 e/Ft. 

 
• Úszó szakosztály: 1 fő közalkalmazotti állás megszüntetése 2012. április 01-től. 

- személyi  940 e/Ft 
- járulék  254 e/Ft 
Összesen:   1.194 e/Ft 

 
 A testület felkéri az intézményvezetőt a munkáltatói intézkedések megtételére.   
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    M olnár György igazgató 
            Dér Tamás igazgató 
 Határidő:   2012. április 01.  
 
 4/  A kosárlabda-utánpótlásképzés serdülő korosztályig (14-15. év) visszakerül a Kaposvári 

Kosárlabdázók Köre SE-től a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolához. A Közgyűlés felkéri 
az intézményvezetőt, hogy ezzel összefüggésben 2012. április 01-ig készítsen el egy 
támogatást igénylő látványsport TAO pályázatot.  

 
 A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói nyilatkozata alapján az intézményt 

kötelezi, hogy amennyiben a TAO pályázata részben vagy egészben meghiúsul, a TAO 
pályázatok lezárását követő Közgyűlésre terjessze be a 2012-es évet érintő további 
megtakarítási javaslatát, a hiányzó összegre vonatkozóan.  

 
 A Közgyűlés 191/2011. (IX.29.) önkormányzati határozat 2. pontját úgy módosítja, hogy a 

kosárlabda sporteszközállomány maradjon a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál.  
 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
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    M olnár György igazgató 
            Dér Tamás igazgató 
 Határidő:   2012. március 01. (kosárlabdaképzés visszakerülése) 
    2012. április 01. (TAO pályázat benyújtása) 
    2012. június 15. közgyűlési tájékoztató a TAO pályázat eredményéről,  
    esetlegesen szükségessé váló megtakarítási intézkedésekről  
 
 
5/  A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát 

2012. március 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 

 a) Az alapító okiratnak az intézmény alaptevékenységeit tartalmazó 9/ e.  és f. pontjából 
kikerül az atlétika és az kiegészül  a kosárlabda szövegrésszel. 

b) Az alapító okiratnak az intézmény alaptevékenységeit tartalmazó 9/d. pontja kiegészül az 
alábbi szövegrésszel: 

 Az intézményben folyó sportági képzés időtartama minden szakágban a serdülő  
korosztályig (14-15.év) tart.  

c) Az alapító okirat 12. pontjában a gazdálkodási jogköre kifejezés helyére a gazdálkodási 
besorolása kifejezés kerül. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    M olnár György igazgató 
            Dér Tamás igazgató 
 Határidő:   2012. március 01.  

 
 

-----  15. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről  ----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok kérdése az volt, hogy Király Béla lakott-e az Eötvös utca 5. 
számú házban, és ha lakott, akkor mettől meddig, ugyanis az előterjesztésből ez nem derül ki. 
Szita Károly polgármester szerinte nincs jelentősége, hogy lakott-e ott. Pontos évszámot nem 
tudnak felírni, mert Király úr életútját ismerve voltak kisebb, nagyobb megszakítások, amikor 
nem itt élt, ezért nem látja jelentőségét, hogy fel legyen tüntetve az emléktáblán. Hozzátette, 
hogy jónak tartja az előterjesztésben szereplő megfogalmazást, azokkal a pontosításokkal együtt, 
melyeket a Bizottságok tettek. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy 1990  óta foglalkozik utcanévadással, emléktábla 
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állítással, kezdeményezéssel. Ispánki József emléktáblájának kihelyezésénél kezdeményező is 
volt. Egyetért azzal, hogy mindkét személy kapjon emléktáblát, de nem ért egyet egyik 
emléktábla szövegével sem. Az emléktábla nem információs tábla, lexikon és történelemkönyv. 
Véleménye szerint az emléktábla nem az évszámok felsorolásáról szól. Azzal sem ért egyet, hogy 
az összes kezdeményező, támogató nevét felírják a táblára. Ispánki József emléktáblájának a 
szövegezése egy fokkal jobb. Egyetért azzal, hogy Király Béla emléktáblája az Együd Árpád 
Kulturális Központ falára kerüljön fel, de szerinte nem a Kling József szobor mellé, hanem a 
másik falára. 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy a két tábla elhelyezését a Névadó Bizottság 
megtárgyalta. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság és az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság részéről tett módosító javaslatokkal egyetért. Szerinte 
lehetnek egyéni vélemények és eltérő gondolatok, de javasolta, hogy fogadják el a Névadó 
Bizottság által egyszerűsített táblafeliratot és szöveget, amely szerepel az előterjesztésben. 
Hozzátette, hogy ha valakinek emléktáblát állítanak, meg kell magyarázni, hogy miért állították 
és nem elég csak a név, hanem utalni kell arra, milyen szerepet játszott Kaposvár életében. 
Véleménye szerint a tábla jól és röviden megfogalmazza az életútjukat és az elhelyezést is 
helyesnek találja a Névadó Bizottság. Javasolta, hogy fogadják el a bizottságok által tett módosító 
javaslatokat.. 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok egyetért azzal, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ 
falára kerüljenek mindazok a hősök, akikre büszkék a kaposváriak, főleg,  ha a lakásuk egy külső 
területen helyezkedik el.  Javasolta, hogy ha Király Béla lakott az Eötvös utca 5. szám alatti 
házban, de az emléktáblája máshová kerül, akkor a családi lakhelyén is legyen egy tábla, amellyel 
jelzi, hogy az 1956-os forradalom nemzetőrségének főparancsnoka ott élt. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy már 2-3 éve  kezdeményezte az Ispánki Józsefnek 
emléktábla elhelyezését, melyben már döntöttek 1,5 évvel ezelőtt, de a szövegezésben nem. 
Hozzátette Csató tanácsnok úrnak, hogy ismerni kell az emléktáblán feltüntetett személyek 
életútját, de nem az emléktáblára kell felírni. Elmondta, hogy a bizottságok még hosszabb 
szöveget javasoltak és szerinte nevetségessé teszik az emléktábla műfaját. 
Szita Károly polgármester javasolta és kérte, hogy Szép Tamás tanácsnok úr vegyen részt a 
Névadó Bizottság munkájában. Hozzátette, hogy tanácsnok úrral ért egyet, de annak ellenére az 
előterjesztés változatlan formában a módosító javaslatokkal együtt támogatja. Elmondta, hogy 
több emléktáblát nem szeretnének az A góra falára elhelyezni. Egy dolog miatt kerül fel Király 
Béla emléktáblája ide, a Nagy Imre park közelsége miatt. Fontos, hogy a kezdeményezőknek mi 
a javaslatuk, hogy az 56-osoknak mi a véleményük és fontos, hogy legyenek rajta, mint az 
emléktábla állítói. Szerinte sem történelem könyv egy-egy emléktábla, és ha valaki Király Béla 
életútjára kíváncsi az olvassa el a róla készült könyvet. Kérte, hogy fogadják el az előterjesztést, 
kiegészítve a Bizottságok által tett módosító javaslatokkal.
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Szavazás eredménye 

 
#: 2082   Száma: 12.02.23/15/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatokról a módosításokkal együtt az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87,50 77,76 
Nem 1 6,25 5,56 
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: 
 
13/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Király Béla emléktáblájának a 
Csokonai u. 1. sz. alatti ingatlan falára történő kihelyezéséhez, a bizottságok által 
megfogalmazott, módosított szöveggel.  
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  
    Stickel Péter igazgató  
 Határidő:   2012. április 14.  
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Ispánki József emléktáblájának a 
Bartók Béla utca 5. sz. alatti ingatlan falára történő kihelyezéséhez a bizottságok által 
megfogalmazott, módosított szöveggel.  

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  
    Stickel Péter igazgató  
 Határidő:   2012. március 16. 
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----- 16. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán 
Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal szenvedélybetegek ellátása érdekében 

kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy kevés embert érint ez a feladatellátás, de fontos feladat. 
Ismerve a droghelyzetet, egyre bővül azoknak a köre, akik rabjai lehetnek a betegségnek.  
Hozzátette, hogy az Önkormányzat többet vállalt a kötelező feladatnál, ugyanis ez már nem 
tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé. Elmondta, hogy az előterjesztés elfogadásával 
lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi ellátás keretében az ellátásra szorulók a 
lakókörnyezetükben kapjanak segítséget és támogatást 

Szavazás eredménye 
 

#: 2083   Száma: 12.02.23/16/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
14/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt 
melléklet szerinti tartalommal, az Indít Közalapítvánnyal kötött feladatellátási szerződést 
módosítja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
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 Közreműködő:Hegedüsné Sztantics Katalin  
 Határidő:  2012. március 1.  

 

 

----- 17. Előterjesztés a Toponári u. 44. szám alatti volt szolgálati lakások  
hasznosításáról----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2084   Száma: 12.02.23/17/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
15/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2011. (VI. 23.) határozatának 1. pontját, 
valamint a 199/2011. (IX. 29.) határozatát –melyben a Toponári u. 44. szám alatti 2 lakás 
hasznosításáról döntött- visszavonja, és a Kaposvár, Toponári u. 44. (hrsz.: 13151) szám alatti 2 
szobás, komfortos, valamint 1 szobás, komfortos lakást a bérlakás-állományba veszi, és azt 
önkormányzati bérlakásként hasznosítja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
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Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
   Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2012. március 1. 

 
 

----- 18. Előterjesztés a 2012 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2085   Száma: 12.02.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a KIÉT kiegészítésével együtt 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: 
 
 
16/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

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

1. A Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelme és a meglévő  
szennyvízcsatorna-hálózat jobb kihasználtsága érdekében a KAVÍZ Kft-vel közösen 
rákötési akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos lakossági rákötések ösztönzésére 2012. 
március 15. és 2012. október 15. közti időszakra vonatkozóan a Közgyűlés a 
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szennyvízcsatorna közműérdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.)  
számú önkormányzati határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 158.750,- 
Ft/lakás összegű lakossági közműérdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal,  62.500,- Ft 
+ 27 % ÁFA = 79.375,- Ft/lakás összegre csökkenti. 
Az ingatlantulajdonosnak ezen időszak alatt a hálózatra történő csatlakozást is el kell 
végeztetnie. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
    M olnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:  2012. március 15. – 2012. október 15.  
 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a rákötések további ösztönzése érdekében meg kell 
vizsgálni: szociális rászorultság esetén van-e lehetőség a rákötési díjból további 
kedvezmények nyújtására. 
 

 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
    Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  2012. június 15. 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy adjanak megfelelő nyilvánosságot az előterjesztésnek, 
azért hogy a lehető legtöbb kaposvári értesüljön erről a lehetőségrő l, továbbá kérte. 
 

 
-----19. Előterjesztés a 2012. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és 

költségvetéséről ----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2086   Száma: 12.02.23/19/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  



2012.04.03. 13:32 N:\Users\Szaz tizenharom\Ellenorzott ki teheto\JEGYZŐKÖNYV_2012-02-23_ÉLES.doc 67/103 

 

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: 
 
17/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy várostörténeti jelentőségéhez 
méltó módon kíván megemlékezni az Eszterházy Pál nádor által 1712-ben kibocsájtott 
letelepülési okmány 300. évfordulójáról.  1712-ben megteremtődött a csaknem 
elnéptelenedett város újranépesedésének,  anyagi és szellemi gyarapodásának lehetősége,  
ekkortól tekinthető a város élete folyamatosnak. Ezért 2012-ben a 300. évfordulónak 
egységes arculattal és promócióval minden kulturális és egyéb ünnepi rendezvényünkön 
kifejezésre kell jutni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi kiemelt 

városi rendezvényekről szóló előterjesztést. A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő 
rendezvények programját jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági 
Színházi Biennálé megszervezésére felkéri a Csiky Gergely Színházat. A Biennálé 
megrendezéséhez a Közgyűlés 3 000 e Ft összegű támogatást biztosít. A Fesztivál idejére a 
belvárosi övezetben a közterület használatát, valamint az Együd Árpád Kulturális Központ 
helyiségeit térítés nélkül biztosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. május 12. 
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4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi Festők Városa Hangulatfesztivál 
művészeti programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
fesztivál megrendezéséhez az Önkormányzat 8 000 e Ft összegű támogatást biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2012. május. 31. 
 

5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése IV. Lovasíjász Világtalálkozó időtartamára a 
belvárosi övezetben a közterület használatát térítés nélkül biztosítja a rendezvényt szervező 
Kassai Kft. részére. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. július 1.   

 
6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi Szentjakabi Nyári Esték rendezvény 

szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Horváth Gáborné igaz gató  
Határidő:  2012. július 30. 

 
7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Youth Football Fesztivál megrendezésével 

megbízza a Yogo Bonito Európa Kft-t, melynek megvalósításához 8.000 e Ft pénzügyi forrást 
biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter  igazgató 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. július 23.   

 
8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az Eszterházy kiállítás megszervezésével 

megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény megszervezéséhez 2 000 e Ft 
támogatást biztosít  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2012. augusztus 14.  
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9. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a M éz Fesztivál megrendezéséhez a Fesztivál 

idejére a belvárosi övezetben a közterület használatát térítés nélkül biztosít a Zselici M éhész 
Egyesület számára.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. szeptember 8. 
 

10. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent-Karácsony Ünnepi Hetek 
rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvények megtartásához 1 000 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2012. december 31.  
 
11. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek figyelmét 

arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel.  

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

Bajzik Imre igazgató  
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2012. december 31. 
 

     
 

-----20. Előterjesztés a Kaposvári S zimfonikus Zenekar Alapítvánnyal kötendő 
közszolgáltatási szerződésről, és a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 

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

#: 2087   Száma: 12.02.23/20/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
18/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Kaposvári Szimfonikus 
Zenekar Alapítvánnyal három évre kötendő közszolgáltatási szerződésről, és a közművelődési 
megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Szimfonikus 
Zenekar Alapítvánnyal három évre szólóan közszolgáltatási szerződést köt, és felhatalmazza 
a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. március 14. 

 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Szimfonikus 
Zenekar Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt. A megállapodás értelmében az 
Alapítvány részére 2012-ben 4 000 ezer Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 
költségvetéséből. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Horváth Gáborné igaz gató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. március 14. 
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3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M ikrokozmosz Művészeti 

Alapítvánnyal 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
   Nagyné Soltra M ónika igazgató 
Határidő:  2012. március 14. 
 

     
 

-----21. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről ----- 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ezután minden évben kötelező lesz a 
beszámoló a Hivatal tevékenységéről. Ebben a beszámolóban tárgyszerű és tényszerű mutatók 
jellemzik a Polgármesteri Hivatal tevékenységét. A Járási Hivatalok létrehozásának az 
előkészítése jelenleg zajlik. Az előterjesztésben javaslatok vannak a Polgármesteri Hivatal 
szervezetének átalakítására, amivel találkozni fognak egy éven belül, de szeretnék úgy 
összeállítani a hivatalt, hogy kismértékben érintse a változás a belső szervezeti egységeket. Kérte, 
hogy a beszámolót fogadják el. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2088   Száma: 12.02.23/21/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról 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: 
 
19/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
 Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Határidő: azonnal 
 
 

-----22. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy idén még egyszer sor kerül a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, amikor dönt a törvény arról, hogy hatósági 
tevékenységei közül mi kerül át a Járási Hivatalokhoz. 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok megkérdezte, hogy a 2. oldalon lévő táblázattal kapcsolatban a 
Közigazgatási Igazgatóság és a Titkársági Igaz gatóság létszámadatainak összefüggéseiről 
kérdezett. 
 
Pintér Attila tanácsnok megismételte a költségvetés tárgyalásakor feltett kérdését, mely a 
pontos hivatali létszám meghatározására vonatkozott. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elismételte a költségvetés tárgyalásánál elmondott válaszát. 
Hozzátette, hogy nem lehet keresni e között az előterjesztés és a költségvetésben szereplő létszám 
között az összefüggést. Az előterjesztésben szerepel, hogy megszüntetik a Népjóléti 
Igazgatóságot, a Gyámhivatal és majd a Szociális Iroda is átkerül a Közigaz gatási Igazgatósághoz 
csak a lakásügy marad. Létrejön még a Humánszolgáltatási Igazgatóság, ahova átkerül az 
egészségügyi és szociális intézményhálózat. 
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-----Hozzászólások----- 
 
dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok szerinte, ha egy táblázatot készítenek, akkor a számoknak 
egyezniük kell.  Elmondta, hogy érti azt, amit Főjegyző úr a költségvetés tárgyalásánál elmondott, 
de egy táblázat esetében, ahol emberekrő l van szó, pontos számoknak kellene szerepelni.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy amit leírtak, és ami itt szerepel szám azt 
minden kolléga értette, nem tud többet hozzá tenni. Le van írva az is, hogy pontosan mi honnan 
hova került, a számok pontosak, precízek. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2089   Száma: 12.02.23/22/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített 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: 
 
20/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, 

utalványozási és érvényesítési rendről szóló szabályzatot az előterjesztés 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

-----23. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2012. évben érvényesítendő minimális 

bérleti díjak, valamint az Együd Árpád Kulturális Központban szedhető díjak 
megállapításáról ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2090   Száma: 12.02.23/23/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
21/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
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1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat során 
érvényesítendő minimális bérleti díjait 2012. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 
díjövezet 

I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 
Ft/m2/év 

“A
” 

bár, mulató 92.927 74.578 61.88
6 

37.05
3 

“B
” 

Vendéglátó ipari 
pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 

61.886 49.602 37.09
3 

30.84
7 

“C
” 

üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű  

vegyesbolt 
- üresen álló üzlethelyiség átmeneti jelleggel történő 

kulturális, művészeti és közösségi célú 
hasznosítása 

30.847 
12.284 
6.143 

24.490 
27.762 
1.873.-
+rezsi 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 
1.228.-
+rezsi 

18.72
8 

2.927 
1.464 
14.98

2 
16.85

5 
- 

12.28
42.53

5 
1.268 
9.828 
11.05

6 
- 

      
      

“D
” 

műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési,  
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 

“E
” 

raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 

Földterületek 
Ft/m2/év 

“F” beépített telekingatlan és felépítmény által elfoglalt 
földterület 

1.061 980 883 812 

“G
” 

beépítetlen terület 17 17 15 6 

“H
” 

szántó művelésű ingatlanok  1,80,- (haszonbérleti díj) 

“I” rét művelésű ingatlanok 1,80,- (haszonbérleti díj) 
“J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, gyümölcsös 

stb.) 
2,80,- (haszonbérleti díj) 

Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1.220 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 4.096 
Tornaszoba ás RSG csarnok balett terme 904 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 2.243 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 3.800 
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Nagyméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül) 14.460 
Nagyméretű  műfüves sportpálya (világítással) 24.099 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül)  7.230 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítással) 12.050 
Műfüves teniszpálya (világítás nélkül) 7.230 
Műfüves teniszpálya ( világítással ) 12.050 
Aula 4.720 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 461 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 784 
Étterem és kiszolgáló helyiségei  62.952,-Ft + rezsi/alkalom 
A Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE 
részére röplabda-utánpótlás edzés és versenyzés céljára az 
alábbi iskolák tornatermei:  
 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi 

Dániel Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza 

Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai 

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

Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy Utcai 

Tagiskola, 
• Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

térítésmentes + rezsi 

 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az 
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. 

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. és 

C. pontja) 
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III. díjövezet: családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 
Övezete)  

IV.  díjövezet: lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 
pontja) 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 
műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 
számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 
Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
4. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2012. évben 

alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
Megnevezés Díj 

Bérleti díj 15.000 Ft/óra + rezsi költség 
Rezsi költség 30.000 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt         5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék bérleti 

díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített nézőtér) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

12.000 Ft + ÁFA/nap 
 

1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 

51.200 Ft 
Felárak személyes közreműködés díjánál 

- 7.30 – 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 
munkanapokon 

- hétvégén és ünnepnapokon 

 
 

+ 50 % 
+ 100 % 

Felár rezsiköltségnél 5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
Felár hangtechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
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Felár fénytechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
 

4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 

8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

 
30.000 Ft/óra + végtakarítás 

Konferencia terem bérleti díja 51.200 Ft átalakítási költség 
+ 18.500 Ft/óra bérleti díj rezsivel és 

végtakarítással 
+ kiegészítő szolgáltatások pótdíja 

+ felárak 
 

Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 
konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 

 

b.) A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja az 
alábbi rendezvényeket: 

Szimfonikus zenekar:  előadás 

    főpróba 

Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 

    hangbeállás 

Gyermekszínházi előadások 

Együd Árpád ÁMK :  Szivárvány Filmklub vetítések 

Vikár Béla Vegyeskar előadás  

 főpróba 

Kaposvár Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 

Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 

 
c.) Önkormányzati intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében 
használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj formájában kell 
megtéríteni. 
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Önkormányzati- és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló épület-
használat engedélyezése az Oktatási, Kulturális és Sport Igazgató és a Rendezvényházat 
üzemeltető intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése 
mellett a Polgármester hatásköre. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:   azonnal 
 
5. a.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 
2012. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 15.000,-Ft/óra 25.000,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény és hangtechnikai 
költségeket) 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.000,-Ft/óra  1.500,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.500,-Ft/óra 3.000,-Ft/óra  

Pótdíjak: 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 

100 fő felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 

1.600,-Ft/fő/óra 
 
 
1.600,-Ft/fő/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és 
ünnepnapokon 

 
 
+ 100% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
       b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és 
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
25.000,-Ft/óra 
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b.) Önkormányzati intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében 
használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj 
formájában kell megtéríteni.  

 
c.) A rendezvénytermeket az intézmény rendszeresen működő civil szervezetei, 

csoportjai meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti   rendezvények 
tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra, bérleti díjként. 
 

Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 

 6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  2012. 
március 1. napjától alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket   az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
6.1 EGYES LÉTESÍTMÉNYEK BÉRLETI DÍJA                  
 
a)   Körcsarnok:    a., sportrendezvényre      6.800.-Ft/óra  
                                                           b., egyéb rendezvényre             17.000.-Ft/óra  
b.)  Körcsarnok tanácsterme:                                         3.000.-Ft/óra  
c)   RS G. edzőcsarnok:  a., sportrendezvényre                6.400.-Ft/óra 
                b., egyéb rendezvényre                      16.000.-Ft/óra 
d) RS G. edzőcsarnok balett-terme:                                          1.600.-Ft/óra 
e)  RS G. edzőcsarnok lefüggönyözhető 1/3-részei tanfolyamok számára   1.800,-Ft/óra 
 
f) Asztalitenisz csarnok, Kinizsi edzőcsarnok:  
                                                 a., sportversenyre, edzésre, tömegsportra     2.600,-Ft/óra                                        
b., egyéb rendezvényre               6.500,-Ft/óra 
h) Szabadtéri pályák:   a., atlétikai pálya - öltöző nélkül                  4.200.-Ft/óra 

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

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

  f) Műfüves pálya: (42 mx22 m)  

                                   06:00 – 22:00 5.000,-Ft / óra 
                                   08:00 – 15:00 Iskolák számára, nevelő felügyeletével, előre 

bejelentkezve ingyenes. 
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                                         Világítás          1.600,-Ft / óra (félóra a díj 50%-a) 
Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% kedvezmény jár a 
bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 munkanappal 
előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra bérlés esetén). 
 

i) Evezős tanmedence:     650,-Ft/óra    
 
Az 6.1 pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 
Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 
 
Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított önköltségen,  
bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 
 
6.2 Egyes létesítmények ingyenes használata  
A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és ingyenesen 
szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti adóköteles 
tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 
 
S portszervezetek: 
- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
- Kaposvári Röplabda Sport Egyesület – FINO (Körcsarnok),  
- BITT Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
- CRYSTAL Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RSG csarnok),  
- Kaposvári Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RSG csarnok),  
- Kaposvári Nehézatlétika SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
- ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Vízügyi SE (Evezős tanmedence),  
- Asztalitenisz Klub (Asztalitenisz csarnok),  
 
Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
- Somogy M egyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek 

céljára) 
- Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
- Tömegsport 
 
6.3 Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 
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legalább a sportversenyek bérleti díjának megfelelő önköltségi díj megfizetése mellett adható 
bérbe.  
Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése az 
Oktatási, Kulturális és Sport Igazgató és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
igazgatójának közös szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Dér Tamás igazgató 
Határidő: 2012. március 1. 
     
 
 
-----24. Előterjesztés a Kaposfüred 15385. hrsz.-ú sportpálya bérletére vonatkozó pályázati 

kiírásról  ----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2091   Száma: 12.02.23/24/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
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22/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposfüredi 15385. hrsz.-ú 
sporttelep bérbeadására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást és a bérleti 
szerződés tervezetet jóváhagyja.    

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiáné igazgató   
 Határidő:  2012. február 27. (a pályázat közzétételére) 
 
 
 

25. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 7. és a Füredi u. 4. sz. alatti helyiségek 
bérbevételére érkezett ajánlatokról 

26. Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2092   Száma: 12.02.23/25/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
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23/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 7.  sz. 
alatti 214 m2 alapterületű helyiségcsoport, valamint a Kaposvár, Füredi u.  4. sz. alatt lévő 40  
m2 alapterületű helyiség bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményessé nyilvánítja.  

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

 
2.   Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 7. sz. alatti (volt Vasbolt) 

214 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2012. március 1-től 5 éves időtartamra Vass Attila 
(Kaposvár, Kecelhegyi u.66.) részére az általa ajánlott havi 305.000,- Ft + ÁFA bérleti d íjon 
kereskedelmi tevékenység céljára bérbe adja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:    Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:    2012. március 1.  (szerződés aláírása) 

 
3.   Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 4. sz. alatt lévő 40  m2 

alapterületű helyiséget  2012. március 1-től 1 éves időtartamra Á gfalvi M ihály Kaposvár, 48-
as Ifjúság u. 70. 2/1. sz. alatti lakos részére az általa ajánlott 5.000,- Ft + ÁFA havi bérleti 
díjért iratok tárolása céljára bérbe adja.  

 
Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:    Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:    2012. március 1.  (szerződés aláírása) 

 
 
 

-----26. Előterjesztés a Kötél Egyesülettel kötendő használati szerződésről ----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2093   Száma: 12.02.23/26/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
 
24/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kötél Kaposvári Önkéntes 
Tűzoltó és Életmentő Egyesülettel Kaposvár, Fő u. 63. sz. alatti 638/A/6. hrsz.-ú műhely 
használatára szerződést köt. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt 
szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazza.    

Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:    Sallay Attiláné  igazgató 
Határidő:    2012. február 29. 

 
 
 
-----27. Előterjesztés magasabb vezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 

----- Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2094   Száma: 12.02.23/27/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 
25/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői beosztásának ellátására 
pályázatot ír ki, az alábbi tartalommal: 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet  
 

az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  magasabb vezetői 
beosztásának betöltésére 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A vezetői megbízás időtartama: 2012. augusztus 16.  – 2017. augusztus 15. 

A munkavégzés helye: Somogy Megye, 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. 

M agasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: 

• a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
• a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése, 
• az intézmény vezetőtestületének kialakítása, és vezető munkatársainak megválasztása, 
• a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése, 
• a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló  

költségvetés alapján, 
• gondoskodás a tanárok tervszerű és folyamatos pedagógiai és szakmai továbbképzéséről, a 

tanári munkaközösségek megalakításáról és működéséről, a kezdeményező, újító, korszerű 
törekvések kibontakozásáról, 
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• az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a 
hatályosságról történő gondoskodás, 

• döntés az iskolába való felvételrő l, a jelentkezőknek az általános iskolában elért 
tanulmányi eredményei, és az egyes esetekben szükségessé váló felvételi vizsgán elért 
eredményei alapján. Értesítést küld a felvételről, vagy az elutasításról, 

• döntés az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba osztásáról, 
• a közoktatási intézmény képviselete, 
• együttműködés a szülőkkel, a diákokkal, az érdekképviselettel, 
• a gyermek- és ifjúságvédelmi munka,  valamint a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésének irányítása, 
• tankönyvrendelés szabályozása, 
• a tanórán kívüli tevékenység megszervezése, működtetése, feltételeinek biztosítása és 

tevékenységének felügyelete, 
• fegyelmi intézkedések (az intézmény dolgozóinak fegyelmi vétségeiben), döntés minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
• Közvetlen igaz gatói irányítás alá tartozó területek működtetése (pld. iskolatitkárság, 

könyvtár, felnőttképzés, oktatástechnikus, stb) 
 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, a magasabb vezetői 
pótlék megállapítására a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:  

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

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

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

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
• Legalább 5 évet meghaladó vezetői gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

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

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

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

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

gondnokság alatt. 
 

A pályázat formai követelményei: 

A pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen, csúszósín + nylonborítóval bekötve 
kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal 
human2@kaposvar.hu elektronikus címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 
szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is meg kell küldeni.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. augusztus 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kirschner Ildikó nyújt a 06-
82/501-501/746-os telefonszámon.  

A pályázatok benyújtásának módja: 

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

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

• Személyesen: Vargáné Kirschner Ildikó, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A benyújtott pályázatokat az intézmény nevelőtestületének véleményezését követően Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 
véleményezi. A vélemények birtokában, a testületi ülésen való személyes meghallgatás után dönt 
a testület. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2012. júniusi közgyűlésen 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala 
• Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja  
• Oktatási és Kulturális Közlöny 

 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet. 
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Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:        2012. február 29. 
 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Városi Sportközpont és 
Sportiskola magasabb vezetői beosztásának ellátására pályázatot ír ki, az alábbi 
tartalommal: 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet  

 
a  Kaposvári Sportközpont és Sportiskola magasabb vezetői beosztásának betöltésére 

 
Kaposvár Megyei jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Kaposvári 
Sportközpont és Sportiskola magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A vezetői megbízás időtartama: 2012. július 1-től – 2017. június 30.  

A munkavégzés helye: Somogy Megye, 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97. 

M agasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: 

• egyszemélyi felelős az intézményi célok, valamint a gazdasági, szervezési és műszaki 
feladatok megvalósításáért,  

• felelős az alapító okiratban foglalt tevékenységek végrehajtásának intézményi 
kereteinek kialakításáért,  

• képviseli az intézményt az önkormányzattal, illetve valamennyi gazdasági és társadalmi 
   szervezettel, illetve jogi személlyel szemben,  
• gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
• jogszerűen felelős az intézmény kezelésébe, használatába adott vagyontárgyak 

rendeltetésszerű igénybe-vételéért, valamint a működtetés hatékony és 
gazdaságos követelményének érvényesítéséért, 

• felelős az intézmény működése során a vállalt kötelezettségek, a költségvetés 
megtervezésének, a beszámolók, információk, jelentések teljesítésének és tartalmuk 
valódiságának hitelességéért, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és annak 
folyamatosságáért, 

• kinevezi az intézmény általános igazgató helyettesét, 
• meghatározza, koordinálja és ellenőrzi a szervezeti hierarchiában közvetlenül általa 
  irányított részlegvezetők, valamint a titkárnő munkáját. 
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Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, a magasabb vezetői 
pótlék megállapítására a 325/2008.(XII.29.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:  

• szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (a testnevelés  és sport területén szerzett felsőfokú 
képesítés);  

• Legalább 5 évet meghaladó sportszakmai vezetői gyakorlat; 
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség és magyar állampolgárság,  vagy külön jogszabály 

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

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Legalább egy sportágból középfokú edzői képesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

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

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

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

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

gondnokság alatt. 

A pályázat formai követelményei: 

A pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen, csúszósín + nylonborítóval bekötve 
kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal 
human2@kaposvar.hu elektronikus címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 
szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is meg kell küldeni.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. július 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kirschner Ildikó nyújt a 06-
82/501-501/746-os telefonszámon.  

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő 

megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését.  
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• Elektronikus úton Vargáné Kirschner Ildikó részére a human2@kaposvar.hu e-mail címen 
keresztül. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A benyújtott pályázatokat a M egyei Jogú Város Sportbizottsága véleményezi. A vélemények 
birtokában, a testületi ülésen való személyes meghallgatás után dönt a testület. A kiíró fenntartja 
magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2012. júniusi közgyűlésen 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala 
• Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja  

 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet. 
   
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő:        2012. február 29. 
     
 
 
-----28. Előterjesztés a Kaposvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról -- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2095   Száma: 12.02.23/28/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
 
26/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 
következőképpen módosítja: 
 
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” 
 
2. Az alapító okirat 4. pontjában a szakfeladatok helyébe a következő rendelkezések lépnek, 

egyben az alapvető szakfeladat törlésre kerül: 
 
„521020 Raktározás, tárolás 
530000 Postai, futárpostai tevékenység 
559016 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása 
620000 Információ-technológiai szolgáltatás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749032 M inőségbiztosítási tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 
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841173 Statisztikai tevékenység 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841231 Egészségügy helyi igaz gatása és szabályozása 
841232 Oktatás helyi igaz gatása és szabályozása 
841233 Kultúra helyi igaz gatása és szabályozása 
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása 
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása 
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása 
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 
egyházakkal összefüggő feladatok helyi igaz gatása és szabályozása 
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
960900 M .n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása” 
 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Vállalkozási tevékenység: 

TEÁOR’08 9311 Sportlétesítmény működtetése 
TEÁOR’08 9319 Egyéb sporttevékenység 
a vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában 5 
%” 

 
4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Illetékessége, Működési köre: 
a/ Kaposvár M egyei Jogú Város közigazgatási területe; 
b/ a kiemelt építéshatóságok tekintetében a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. számú 
mellékletében felsorolt települések közigaz gatási területe; 
c/ a gyámhatósági eljárás során a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 
települések közigazgatási területe; 
d/ az okmányirodai eljárás során a 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 
települések közigazgatási területe; 
f/ üzletszerű ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenység 
tekintetében S omogy megye területe (217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet); 
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g/ üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység tekintetében az okmányirodai 
illetékességi terület (217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet); 
h/ ipari tevékenység telepengedélyezése, telep létesítésének bejelentése tekintetében a 
kaposvári kistérség közigazgatási területe (358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet).” 
 
5. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 
6. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. Vezető megbízási rendje: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki.” 
 
7. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (Mt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), 
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirő l és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján áll fenn.” 
 
8. Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. Ellátja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2012. március 15. 
 
 
 

-----29. Előterjesztés a S omogy Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba 
delegálásáról ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
 



2012.04.03. 13:32 N:\Users\Szaz tizenharom\Ellenorzott ki teheto\JEGYZŐKÖNYV_2012-02-23_ÉLES.doc 95/103 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 2096   Száma: 12.02.23/29/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
27/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az egyes testületekbe delegált személyekről szóló 
277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának IV. pontját a következő Q/ ponttal egészíti 
ki: 
 
„Q/ S omogy Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
Szita Károly polgármester” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal (közlés) 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Somogy M egyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum titkársági feladatait a Somogy M egyei Önkormányzati 
Hivatal lássa el. 

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

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának IV/M . 
pontjának módosításával a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba Frányó Zsolt helyett B. 
Rózsás Erzsébet, Horváth Mónika helyett Hegedűsné Sztantics Katalint delegálja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal (közlés) 

 
 

-----30. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2097   Száma: 12.02.23/30/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
28/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2011. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
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-----31. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2098   Száma: 12.02.23/31/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
29/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2010. (I. 7.) önkormányzati határozat 3.) 

pontjának határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  2012. augusztus 31. (közbeszerzési eljárás megindítása) 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 292/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozattal 

elfogadott 2012. évi munkatervét a 269/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat 8.) 
pontjában foglaltakra figyelemmel akként módosítja, hogy a jelenleg 2011. december 13-i 
ülésének napirendjén szereplő, az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
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belépődíjak, jegy és bérletárak módosításáról szóló előterjesztést 2012. november 15-i ülésén 
tárgyalja meg.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:   folyamatos 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2011. (III. 23.) önkormányzati határozat 4.) 
pontjának határidejét 2012. június 30-ra módosítja. 
 

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2011. (II. 24.) önkormányzati határozatát 
a következőképpen módosítja: 

„Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár MJV 
Önkormányzata és az Ingatlanlánc Kft. között 2007. november 30-án létrejött és 2008. 
október 30-án módosított szerződésben a vételár részét képező út- és közműépítés 
megvalósulásának határidejét és a lakótelkek beépítési határidejét 2013. december 31-re 
módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. december 31.”  

 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 197/2011. (IX. 29.) önkormányzati határozat 

határidejét 2012. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  2012. április 30. 
 

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 208/2011. (IX. 29.) önkormányzati határozat 2.) 
pontjában a 2011. december 31. dátumot 2011. december 16-ra módosítja. 
 

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

Határidő:  azonnal 
 

7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 268/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
határidejét 2012. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész  
Határidő:  2012. április 30. 
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8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 269/2011. (XII. 15.)  önkormányzati határozat 7.) 

pontjának határidejét 2012. február 29-re módosítja. 
 

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

 
9. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 273/2011. (XII. 15.)  önkormányzati határozat 2.) 

pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
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, 906/2/G/2; 906/2/F/2; 906/2/H/2; 
906/2/J/1.hrsz-ú ingatlanok a katasztrófavédelemről 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. 

 
10. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 273/2011. (XII. 15.)  önkormányzati határozat 4.) 

pontjának határidejét 2012. április 15-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  2012. április 15. 

 
11. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 275/2011. (XII. 15.)  önkormányzati határozat 5.) 

pontját visszavonja. 
 

12. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 217/2008. (IX. 25.) önkormányzati határozat 2.) 
pontjában foglaltakra f igyelemmel, a kaposvári 5768 hrsz-ú ingatlan 2/4-ed tulajdoni 
illetőségének térítésmentes tulajdonba vétele kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 
Az 5768 hrsz-ú, iparvasút megnevezésű ingatlan út céljára történő hasznosítása érdekében a 
KÉSZ módosítása van folyamatban, mely hatályba lépésének várható időpontja 2012. 
november 30. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  azonnal (közlésre) 
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-----32. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, 

illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról ----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2099   Száma: 12.02.23/32/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
30/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2011. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----33. Előterjesztés a Gilice utcai S porttelep bérleti hasznosításának ajánlatáról ----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

 
Borhi Zsombor tanácsnok jelezte személyes érintettségét az ügyben. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2100   Száma: 12.02.23/33/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Borhi Zsombor tanácsnok személyes érintettségéről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
31/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gilice utcai Sporttelep bérleti hasznosításának 
ajánlatáról szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán Borhi Zsombor tanácsnok érintettségét  

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2101   Száma: 12.02.23/33/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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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: 
32/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Gilice utcai 9008/1 
hrsz-ú 5480 m2 nagyságú sporttelepet, - felépítmény nélkül - valamint a 9008/6 hrsz-ú 
közterületből 1020 m2 nagyságú területet bérbe adja sporttevékenység céljára Witz István 
Kaposvár, Szegfű u. 60. sz. alatti vállalkozó részére 40.000.-Ft/év+ÁFA bérleti díjért, 2012. 
március 01-től 3 éves időtartamra. 
Az ingatlanról legkésőbb 2012. március 31.-ig részletes állapotfelmérést kell készíteni a későbbi 
elszámolási viták megelőzése érdekében.  
A bérleti időtartam alatt értéknövelő beruházást csak bérbeadó előzetes hozzájárulásával 
végezhet a bérlő, saját kockázatára.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a mellékletként csatolt bérleti szerződés aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  2012. március 01. szerződés aláírása 

    2012. március 31. állapot felmérés 
 
 

-----34. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt.-vel kötött bérleti szerződés  
módosításáról----- 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2102   Száma: 12.02.23/34/0/A/KT 
Ideje: 2012 február 23 14:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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: 
33/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy módosítja Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az Antenna Hungária Zrt, (1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.) 
között 2009. január 20-án a kaposvári Sávház épületének tetején elhelyezett 3 db antenna 
tárgyában kötött bérleti szerződést, az előterjesztés mellékletét képező módosító szerződéssel és 
felhatalmazza a Polgármestert annak megkötésére. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  2012. március 14. (a szerződés aláírására) 

 
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 
    
 


