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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

 

 

2012. március 26.  
 
 

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  0 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 0 - 
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 0 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 0 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte képviselő társait és megállapította, hogy a testület tagjai 
közül 14-en jelen vannak, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy a rendkívüli köz gyűlésre 
az írásban kiküldött napirendi pontok miatt került sor, továbbá kérte vegyék fel a napirendi 
pontok közé a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla és munkabér-hitel 
keret megújításáról szóló előterjesztést. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2110   Száma: 12.03.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontok elfogadásáról a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla és munkabér-hitel keret 

megújításáról szóló előterjesztést. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés a Szociális városrehabilitáció I. –  Akcióterületi Terv elfogadásáról és a pályázat 

második fordulós benyújtásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
3. Előterjesztés a komplex telep-program (TÁMOP 5.3.6/11-1) pályázaton történő részvételről 
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Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 

4. Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által a 4/2012. (III. 1.) BM 
rendelet alapján benyújtandó pályázatról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
5. Előterjesztés a Kaposvári TISZK Kiemelkedő Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő 

önkormányzati üzletrész megosztásáról és értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
6. Előterjesztés a M ozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének eszközhasználati 

kérelméről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
7. Előterjesztés a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla és munkabér-hitel 

keret megújításáról 
Előterjesztő: Szita Károly 

 
 

----- 1. Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet  
felülvizsgálatáról ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 3 rövid kiegészítést tett az előterjesztéshez. Az 
adóbevallások feldolgozása kapcsán mérlegelték, hogy tudnak-e valamilyen javaslatot tenni, 
illetve van-e olyan helyzet, hogy javaslatot kell tenniük az adók módosítására. A 
nagyfoglalkoztatók megkeresték őket és az elmondásuk szerint a Közgyűlés által elfogadott 
alapelvek egyike az irodák adóztatása kapcsán sérül, továbbá az irodai adótételek kiemelésével 
nehezebb helyzetbe is kerülnek, ezért javasolják, hogy az irodák adóztatása igazodjon az 
alapelvekhez. Azok fizessenek kiemelt tétellel az irodák után, akiknek több van, a kicsik pedig az 
általános adótétellel adózzanak. Hozzátette, hogy a három alapelv kapcsán arra is megerősítést 
kértek és kaptak, hogy akik bajba kerülnek, azok számíthatnak az Önkormányzat segítségére.  
Elmondta, hogy eddig is adtak halasztási hozzájárulásokat vagy részletfizetési kedvezményt 
adóalanyoknak, de kihangsúlyozta, hogy soha nem engedtek el adót. Véleménye szerint az 
Önkormányzatnak a tevékenysége során erősítenie kell a vállalkozásokat segítő elemeket, a 
rászorultakat, a bajba jutottakat segíteni kell. Javasolta,  hogy hozzanak létre az igazoltan, az 
adóemelés kapcsán bajba jutott vállalkozók megsegítésére egy 30 millió forintos alapot. Az erre 
vonatkozó rendelet-tervezetet is része az előterjesztésnek, de azt azután kérik elfogadni,  amikor a 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyja és egyet ért a tervezett intézkedéssel. Elmondta, hogy 
a bizottságok megtárgyalták és támogatták az előterjesztést, továbbá az Érdekegyeztető Fórum is 
megtárgyalta, mind a három oldala támogatta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, amikor a Városháza, az előterjesztő, illetve a 
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Polgármester Úr egyeztetett a vállalkozói szerveződésekkel, akkor mennyire sikerült mindegyik 
szervezetet bevonni az egyeztetésbe és mennyire tudott teljes körű lenni az egyeztetés, továbbá 
mennyire sikerült figyelembe venni az általuk megfogalmazott javaslatokat. Az előterjesztés 
mekkora adóbevétel kiesést jelent a város számára és az adóbevétel kiesést a költségvetésben 
hogyan kívánják rendezni. Az Érdekegyeztető Fórum és Gazdasági Kamara képviselői 
támogatták az előterjesztést, de a decemberi előterjesztést egyhangúan nem támogatták az 
építmény- és telekadó tekintetében. M egkérdezte, hogy mi az a jelentős változás, ami miatt mégis 
támogatják az előterjesztést és akkor miért nem támogatták. Megkérdezte, hogy az új 
előterjesztésnek megfelelően készült-e hatáselemzés, hatástanulmány. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok kérdése az volt, hogy kölcsön esetén a megfelelő fedezet mit jelent. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy legutóbb a költségvetés tárgyalásakor Pintér 
Attila tanácsnok úr által hivatkozott vállalkozói kör kérése egyértelműen megfogalmazódott. 
Akkor ismertették, hogy az építményadó terhelés, a vagyoni típusú adók terhelése Kaposvár 
városban milyen mértékű, hogyan igazodik az országos átlaghoz, viszonyították a megyei 
átlaghoz, megyei jogú városokhoz, fővárosi kerületekhez is. Ezeket az elemzéseket tartalmazta a 
múlt év decemberi előterjesztés. Hozzátette, hogy nem láttak lehetőséget arra, hogy az 
adóbevételek csökkentése esetén a kieséseket pótolni tudják bevételi oldalról. Polgármester Úr 
megismételte az adóztatással kapcsolatos alapelveket, amiket a Közgyűlés elfogadott korábban. 
Ígéretük szerint az adóbevételek értékelése kapcsán visszatérnek az alapelvekhez, ezeket 
értékelték és a bevallások kapcsán azt a megállapítást tették, hogy ezek az alapelvek egyetlen egy 
adónem, az irodák vonatkozásában nem valósul meg. Elmondta, hogy akik igazoltan az 
adóemelés kapcsán bajba kerülnek, azok fordulhatnak segítségért az Önkormányzathoz. 
Elmondta, hogy kiesés várhatóan 30-40 millió forint lesz, továbbá az alapra ott lesz a 30 millió  
forint. A költségvetést júniusba tárgyalja újra a Közgyűlés, és akkor választ kell adniuk arra,  
hogyan pótolják a 60-70 millió forintos bevétel kiesést. M egjegyezte, hogy minden érintettel 
tárgyaltak és egyeztettek. A decemberi Érdekegyeztető Fórumon nem tudott részt venni, ezért 
nincs információja arról, hogy akkor ott ki miért mondott nemet és most pedig igent. A 
hatástanulmány elemzéssel kapcsolatban elmondta, hogy minden alkalommal készítenek, 
hozzátette, hogy még soha annyi elemzés nem készült, mint például a 2012.  évi 
adórendeleteikhez. Azon rendelet-tervezetet elfogadásához, amelyet beterjesztettek kell a 
Nemzeti Fejlesztési M inisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának az előzetes egyetértése, és 
ha nem a megfelelő fedezet mellett helyeznek ki kölcsönt, esélyük sincs, hogy elfogadják.  
Hozzátette, hogy ők úgy gondolkodtak, hogy aki segítségre szorul, annak az is segítség, hogy 
nem kötik ki, hogy csak ingatlan vagyon lehet fedezet. Elmondta, vannak olyan lehetőségek,  akár  
a banki rendszerben, akár olyan követelésátengedések,  amelyek még biztosítékul szolgálhatnak a 
kölcsön visszafizetésére. Olyan biztosítéknak kell lennie, hogy ha bajba kerül a vállalkozó, akkor 
fedezetet nyújtson arra, hogy a kihelyezett kölcsön az Önkormányzat részére megtérül. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok úgy érzi, hogy a város vezetője, Polgármester Úr ad kedvezményt meg 
nem is, tulajdonképpen ez a kompromisszum. Véleménye szerint Polgármester Úr valamennyit 
próbált adni, de távol van attól, amit akkoriban a kezdeményező vállalkozók a Kaposvári 
Cégszövetség képviselői kezdeményeztek. Hozzátette, nem tudja pontosan, hogy mennyi 
vállalkozást tömörítő vállalkozói szerveződés hány tagja elégedett az előterjesztéssel, de tart tőle, 



5 
 

– ismerve a korábbi álláspontjukat – hogy kevesen. Elmondta, hogy van néhány vállalkozói 
kapcsolat, amely az előterjesztői szándékot erősíti. Hozzátette, hogy pénteken láthatták a 
polgármesteri reakciót az egyik vállalkozói szerveződés ülését követően, ami már késő délutáni 
összejövetel volt, ezzel szemben az előterjesztés pénteken már kész volt. Jó volt látni, hogy 
sikerült néhány vállalkozót megnyerni annak a szándéknak, amelyet a város vezetése szeretett 
volna elérni, de véleménye szerint a vállalkozók többségének szándékaitól meglehetősen távol 
van a javaslat.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2111   Száma: 12.03.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok Úr hozzászólásának 2 perccel való hosszabbításáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 64.29 50.00 
Nem 4 28.57 22.22 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

40/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az építményadóról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés tárgyalása során Pintér Attila 
tanácsnok számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy nem azért nem támogatja az előterjesztést, mert 
kedvezményt biztosít a vállalkozóknak, az irodatulajdonosoknak, hanem azért nem, mert másfajta 
megközelítésben, másfajta várospolitikába hisz, amely képes sokkal szélesebb körűen egyeztetni 
az érdekeltekkel. Szerinte ez az előterjesztést messze van azoktól a lehetőségektől, amelyeket a 
vállalkozók többsége megfogalmazott. Véleménye szerint a decemberi előterjesztést megelőző 
érdekegyeztetés sokkal előbbre látó lehetett volna az előterjesztő részéről is. Elsősorban az 
egyeztetés hiánya miatt nem tudja támogatni az előterjesztést.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok véleménye szerint adót senki nem szeret fizetni, ezért hozzá kell 
járulni a város költségvetéséhez mindenkinek az adott lehetőségeihez képest. Szerinte 
természetes az, hogy fel voltak háborodva azok a nagyvállalkozók, akiknek 4-szer, 5-ször annyit 
kell befizetniük, mint amennyit eddig be kellett fizetniük. Hozzátette, hogy ez egy természetes 
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reakció,  de tudomásul kell venniük,  hogy nem csak akkor kell sorba állni, amikor kapnak, hanem 
akkor is, amikor támogatni kell a város költségvetését. Elmondta, jó hallani, hogy adót még nem 
engedtek, de, ha jól tudja a kötbért bizonyos vállalkozóknál igen. Elmondta, hogy nem a 
Polgármester Úr találta meg a vállalkozókat, hanem fordítva. Szerinte 30 millió forint nem kis 
összeg, azt majd júniusban tudják meg, hogy mekkora összeg pontosan és, hogy tudják-e pótolni 
vagy sem. Bízik abban,  ahogy eddig is, most is megtalálják majd a forrását ennek az összegnek a 
pótlására. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem engedtek el adót, hanem azt a lehetőséget 
használta a város, hogy adót átütemezhettek, illetve az adót részletben fizethették. Tájékoztatta a 
képviselő testületet, hogy 2010-ben kettő termelő vállalkozás volt, aki adómoratóriumot kapott. 
Lehetőséget adott a város és jelenleg is fenntartja, hogy ugyanezekkel élhetnek. Elmondta, hogy 
tavaly előtt, több mint 300 millió forinttal segítette a vállalkozásokat a város, mert megengedték, 
hogy ne a határidőre, hanem később részletbe fizessék ki az adót. Tavaly ez 201 millió forintot 
jelentett, több mint 70 vállalkozónál.  Hozzátette, hogy a város a vállalkozók likviditását segítette 
és a likviditási problémákat a város magára vette, ugyanis a tavalyi 201 millió forintot hitelből 
kellett megelőlegezni, amíg az az összeg be nem folyik. De mivel a város olcsóbban és 
könnyebben jutott ehhez a forráshoz, ezért adták meg a lehetőséget. Ezért adják meg Főjegyző Úr 
által előterjesztett javaslattal 2012-ben is. 
 
Mihalecz András tanácsnok véleménye szerint az előző közgyűlésen, amikor a vállalkozók 
részéről erős „megfogalmazás” született, az egy vállalkozói köntösbe burkolt politikai támadás 
volt a város vezetése ellen. Szerinte, aki ma nemmel szavaz és nem fogadja el, hogy 
kedvezménnyel akarják ellátni azoknak a vállalkozóknak a körét, akik a legérzékenyebbek az 
adóemelésre, akkor az nem fogja támogatni a kaposvári vállalkozókat. Hozzátette, hogy nincs 
semmi gond azzal, hogy ha a város vezetésének az akarata érvényesülni tud, főleg, ha az 
érintettekkel ki tud alakítani egy közös kompromisszumot. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy még egy határozati javaslatot kíván tenni. Javasolta 
képviselő társainak, hogy fontolják meg és utána szavazataikkal erősítsék meg vagy vessék el,  
hogy jogszabályi keretek között hozzájárulnak-e, hogy nyilvánosságra hozzák azon adózóknak a 
nevét, akiknek adótartozása van.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2112   Száma: 12.03.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület arról a határozati javaslatról, mely szerint nyilvánosságra hozzák-e azon 
adózóknak a nevét, akiknek adótartozása van az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2113   Száma: 12.03.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a módosítással együtt az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

41/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy igazoltan a helyi adók 
emelése miatt válsághelyzetbe került vállalkozások megsegítésére 30 millió Ft összegű 
kölcsönkeretet hoz létre és felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos 
rendelettervezetet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájának előzetes jóváhagyását követően terjessze a Testület elé. 

 
 Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

Határidő:   a Nemzeti Fejlesztési M inisztérium Támogatásokat Vizsgáló  
    Irodájának jóváhagyását követő Közgyűlés időpontja 
 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a jogszabályi elő írások figyelembevételével 
nyilvánosságra hozza azon adóalanyok listáját, akik jelentős adótartozással rendelkeznek.  

Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   2012. április 15. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2114   Száma: 12.03.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 19/2012. (III.27.)  
önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
-----2.  Előterjesztés a Szociális városrehabilitáció I. – Akcióterületi Terv elfogadásáról és a 

pályázat második fordulós benyújtásáról ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester a Domus környékének több mint 1,6 milliárd forintos beruházásáról 
szól. A határozati javaslat elfogadása a pályázat benyújtásának feltétele.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, miért csak a második fordulóban derült ki, hogy a terhes 
gondozót nem tudják ebben a projektben úgy megvalósítani, ahogyan eredetileg tervezték. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy tudták, hogy kockázatot rejt az épület beemelése a 
pályázatba. Az épület átalakítására keresik azt a megoldást, amivel az eredeti cél sem sérül.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el ----- 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2115   Száma: 12.03.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
42/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a szociális város-rehabilitáció I. ” 
tárgyában a DDOP 4.1.1/C-09-1f-2011-001 azonosító számú „M iénk itt a tér” című, (Honvéd 
utca – Arany János u. – Petőfi u., mint 1. akcióterület) pályázat Akcióterületi Tervét és a 
következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a 8/2012. (II.23.) önkormányzati határozatának 16. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
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 Nádasdi utca környékét érintő pályázat tekintetében a 2. fordulós  
pályázat benyújtási határidejének módosítását. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:  2012. május 5.  
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2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a pályázat második fordulóra történő benyújtását az 
Akcióterületi Tervben foglalt tartalommal és pénzügyi kerettel jóváhagyja. 
A főpályázó Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a szükséges önerő, 228 320 000 
forint biztosítását a rendelkezésre álló M FB fejlesztési hitelkeret terhére vállalja oly módon, 
hogy lehetőség szerint annak részbeni vagy teljes kiváltására törekszik állami támogatás 
igénybe vételével.  
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a konzorciumi szerződést jóváhagyja, annak 
aláírására felhatalmazza polgármestert. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
 Határidő:   2012. május 5.  

 
 

-----3. Előterjesztés a komplex telep-program (TÁMOP 5.3.6/11-1) pályázaton történő 
részvételről ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, hogy a rendszerváltás óta nagyságrendileg mennyi pénzt 
költött az Önkormányzat a cigány felzárkóztatásra. 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a roma ösztöndíjra tudja, hogy mennyit költenek, 
mert az számba vehető, de erre a kérdésre nem tudja a választ. Jó pár évvel ezelőtt a Szentjakabi 
városrészben önkormányzati bérlakásokat építettek, hogy az mennyibe került annak utána néz. 
Utána tud nézni évekre visszamenőleg, hogy mennyit költenek a legtöbb roma tanulót 
foglalkoztató Pécsi Utcai Általános Iskola működtetésére. Elmondta, hogy talán ez a kör, ami 
egyértelműen meghatározó, ellenben a szociális  segélyezési rendszerrel. A program legfontosabb 
része az, hogy szeretne közterületeket rendezni a város minden részén, még a Szentjakabi 
városrészben is, de ez csak úgy áll módjukban megcsinálni és támogatni, ha az ott élők 
munkájával valósul meg. Különben egy forintot sem költenek arra a területre. Véleménye szerint 
egy lakókörzet akkor marad igazán lakókörzet, ha az ott élők is magukénak érzik és ez 
megvalósulhat abban, hogy tevékenyen részt vesznek a kialakításában és a későbbiekben a 
karbantartásában. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy az előterjesztésben szerepelnek olyan kifejezések, hogy 
antiszegregációs terv, szegregátum. Ha a Közgyűlés ezt megszavazza, az azt jelenti, hogy a 
városban van szegregáció.  A Pécsi Utcai Iskolai perrel kapcsolatban az Önkormányzat azt 
mondta, hogy a városban nincs szegregáció. Véleménye szerint különbséget kellene tenni 
szegregáció és szeparáció között. A szegregáció azt jelenti, hogy egy többségi társadalom 
kirekeszti a kisebbségi társadalmat, és erről a városban nincs szó. Elmondta, hogy már 22 éve a 
cigány felzárkóztatásról beszélnek, de szerinte a probléma ott van, hogy vagy eltűnik az arra 
szánt pénz, vagy a cigányok nem tudnak, és nem akarnak beilleszkedni. Szerinte a pályázatba 
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nincs biztosítva az, hogy az a pénz úgy lesz felhasználva, ahogy célszerűen kellene.  
  
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy megérti azt, hogy a városnak nincs más lehetősége, ha 
az állam ilyen kereteket biztosít a pályázatoknál. Hozzátette azt is, hogy ezek a pályázatok és 
tervek szinte semmit nem fognak jelenteni a probléma megoldásában.  Megkérdezte, mivel ebben 
a programban az Önkormányzatnak, akik látják a problémát és az államnak együtt kellene 
működnie, jelenleg megvalósul-e az együttműködés e kérdésben. Véleménye szerint a pályázatok 
nagyon szépek, de ha valaki kimegy Kaposhomokra, láthatja, hogy milyen körülmények között 
élnek az emberek és sajnos ezeket a problémákat nem lehet megoldani 150 milliós pályázatokkal. 
Szerinte egy generációt kellene felnevelni normális keretek között, ugyanis ennek a pályázatnak 
sem, ahogy eddig a többinek sem lesz semmi értelme, ha ilyen formában kerül a pénz elköltésre.  
Borhi Zsombor tanácsnok meglepődött azon, hogy néhány képviselő társa úgy gondolja, hogy 
ezzel a kérdéssel nem érdemes és nem kell foglalkozni, ugyanis a jövő jük egyik nagy problémája 
lehet, ha nem tesznek valamit. Hozzátette, hogy javaslat egyik fél részéről sem hangzott el, hogy 
milyen irányba lehetne elindulni. Szerinte a cigányság egyik kitörési lehetősége a képzés. 
Elmondta, hogy az Önkormányzat ez irányba sokat tett, hiszen a Pécsi Utcai Általános Iskolában 
és a Kaposszentjakabi Óvodában is külön programok mentén próbálják nevelni a gyerekeket. 
Sajnos azért nincs nagy eredménye, mert a gyerekek kevés időt töltenek az intézményekben és 
hamar hazamennek.  Véleménye szerint a telepen kell elkezdeniük a munkát, és ha van rá 
lehetőség, hogy európai uniós forrásokat vonjanak be, akkor azt hiba lenne kihagyni.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy Felder képviselő úr nem azt mondta, hogy nem kell 
semmit tenniük, és hogy ez a pályázati program nem hasznos Kaposvár számára. Olyan, jelenleg 
nehezen megválaszolandó kérdést tett fel Polgármester Úrnak, hogy adjon holisztikus 
megközelítést, hogy hogyan lehet ezt a kérdéskört a jövőben szabályozni, ugyanis ehhez nem 
rövidtávon, hanem hosszú távon is viszonyulni kell. 
 
Szita Károly polgármester ajánlotta olvasásra a város 4 éves várospolitikai programját. 
Elmondta, hogy amikor világossá tették a véleményüket, hogy mit értenek legfontosabbnak a 
kaposvári cigányság tekintetében támogatási rendszereket építenek és nyújtanak. Erről beszélt 
Borhi Zsombor tanácsnok Úr. Enélkül nem látja lehetőségét annak, hogy középtávon igazán 
felzárkózás legyen. Azt a vállalásukat már teljesítették, hogy a cigány tanulóknak oktatási 
ösztöndíj rendszerükön belül is 4 szakmát jelöltek meg, akik kiemelt ösztöndíjat kapnak, ha 
felsőfokú oktatásban részt vesznek. Ezek az egészségügy, mert jó, hogy ha roma férfi vagy hölgy 
orvos vagy ápolónő; az oktatás, mert jó lenne,  ha egyre több roma fiatal vállalná a pedagógus 
pályát; a közbiztonság, mert jó, ha egyre több roma rendőr van és a közhivatali rendszer, ami az 
ügyintézéseket jelenti. Hozzátette, hogy képviselő Úr, amit a Parlamentnek címzett felvetést, 
problémát az írja meg nekik és éljenek ők azzal a lehetőséggel a Parlamentben. Nem támogatja 
azt, hogy ha önkormányzati bérlakásokat építettek és két hónap alatt tönkrevették azokat, azt 
közpénzből újra megcsináltassák. Azt sem, hogy ha egy játszóteret megépítenek és a focikaput 
tűzifának használnak, továbbá, hogy megcsináltatják előttük a járdát csak közpénzből úgy, hogy 
ne kérjék meg őket, hogy dolgozzanak közösen. Elmondta, hogy ezért költenek az oktatásra 
sokat, úgy, mint a város másik kiterjedtebb ösztöndíjrendszerén belül, a Bursa Hungaricában.  
Ebben a rendszerben mindenki benne van, de a roma fiataloknak külön ösztöndíjat hoztak létre. 
 

Szavazás eredménye 
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#: 2116   Száma: 12.03.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 1 7.14 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
43/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

A Közgyűlés megtárgyalta a TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep program” című konstrukcióra a 
Pécsi utca, Nádasdi utca és környéke, mint az Antiszegregációs tervben és az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában nevesített szegregátum területére benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a pályázat benyújtásával egyetért, bruttó 150 millió Ft 
összegben pályázatot nyújt be, a pályázati program megvalósítását támogatja, és egyúttal az 
előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodást jóváhagyja, annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2012. április 16. 

 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 4/2012. (III. 1.) 
BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
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#: 2117   Száma: 12.03.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár M egyei Jogú Város 
Önkormányzata által a 4/2012. (III.1). BM  rendelet alapján benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést és a pályázat beadását az alábbiak szerint jóváhagyta.  
 
1. A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására: a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Arany 
János Tagóvoda foglalkoztatói homlokzati nyílászáróinak cseréjére, fűtésszabályozásának 
korszerűsítésére, és tető csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének megvalósítására,  
melynek teljes bekerülési költsége 18 299 422,- Ft, az ehhez igényelt támogatási összeg 14 639 
537,- Ft. A fejlesztéshez szükséges 3 659 885,- Ft (20%) összegű önerőt az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet 
Intézményfelújítások előirányzat Általános Iskolai Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által 
ellátott intézmények kisebb felújítási feladatai terhére biztosítja. 
 
 Felelős:              Szita Károly polgármester 
 Közreműködő:   Bajzik Imre igazgató 
                            Molnár György igazgató 
 Határidő:            2012. április 2. 
 
2. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására: a Közterület-felügyelet 
elhelyezését biztosító helyiségek kialakítására,  melynek teljes bekerülési költsége 7 387 992,- Ft, 
az ehhez igényelt támogatási összeg 5 910 394, Ft. A fejlesztéshez szükséges 1 477 598,- Ft 
(20%), összegű önerőt az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.28.)  
önkormányzati rendelet 6. számú melléklet Lakás, nem lakás ingatlanok felújítása előirányzat 
terhére biztosítja.  
 Felelős:              Szita Károly polgármester 
 Közreműködő:   Bajzik Imre igazgató 



14 
 

                            Molnár György igazgató 
 Határidő:            2012. április 2. 
 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposvári TIS ZK Kiemelkedő Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő 
önkormányzati üzletrész megosztásáról és értékesítéséről ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2118   Száma: 12.03.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár TISZK 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő részesedéséből 100.000 Ft (3,33 %) névértékű 
üzletrészt névértéken elad a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-nek. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész értékesítéséről szóló adás-vételi szerződés 
aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
   Stickel Péter humánszolgáltatási igazgató 
Határidő:  2012. április 30. 
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2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. az előterjesztés mellékletét képező, módosított társasági szerződését jóváhagyja, 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
   Stickel Péter humánszolgáltatási igazgató 
Határidő:  2012. április 30. 
 
 

-----6. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének  
eszközhasználati kérelméről ----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2119   Száma: 12.03.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:51  
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 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a volt Stiltex Szociális 
Foglalkoztató előterjesztéshez csatolt leltárában szereplő gépeket, berendezéseket, 
felszereléseket, eszközöket, járművet a M ozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
térítésmentes használatába adja mindaddig, amíg a 2007. április 12-én kötött együttműködési 
megállapodásban foglalt foglalkoztatási kötelezettségének eleget tesz. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. április 12-én kötött együttműködési 
megállapodás fentieknek megfelelő, az előterjesztés mellékletét képező módosítására 
felhatalmazza a Polgármestert. 
 
 Felelős:    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:   2012. március 30.  
 
 
 

-----7. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla és 
munkabér-hitel keret megújításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
#: 2120   Száma: 12.03.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 március 26 18:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
47/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat:  

 
1) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg 

jelentkező likviditási problémák kezelése érdekében szükséges folyószámla hitel 
igénybevételével kapcsolatban úgy határozott, hogy a likviditási problémák kezelésére az 
önkormányzati bevételek terhére, legfeljebb egy éves időtartamra 1.200.000 eFt összegű 
folyószámlahitel keretre vonatkozó megállapodás, illetve a kapcsolódó banki szerződések 
aláírására felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt. A Közgyűlés 
kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt az igénybevett 
folyószámla hitelt és járulékait visszafizeti, és az aktuális költségvetés éves 
adósságszolgálatában betervezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes 
Főjegyzőt arra, hogy az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára és alszámláira (ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki) vonatkozó felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja a 
folyószámlahitel visszafizetésének garanciájaként. A Közgyűlés hozzájárul és felhatalmazza 
a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt arra, hogy szerződésben vállalja a helyben maradó 
személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését 
szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás, támogatás, a helyi adók és a 
gépjárműadó bevételek az OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezését. A Közgyűlés 
tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az engedményezés alapján jogosult a bevételeket 
a hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítani.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelkérelmi dokumentáció benyújtására.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2012. április 02. 
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2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a likviditási problémák 

esetén az önkormányzati bevételek terhére, a munkabérek kifizetéséhez legfeljebb egyéves 
időtartamra 300.000 eFt összegű munkabérhitel keretre vonatkozó megállapodás, illetve a 
kapcsolódó banki szerződések aláírására felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes 
Főjegyzőt. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett munkabérhitelt és 
járulékait az igénybevételtől számított 30 napon belül visszafizeti, és az aktuális költségvetés 
éves adósságszolgálatában betervezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a 
Címzetes Főjegyzőt arra, hogy az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára és alszámláira 
(ahol ezt jogszabály nem zárja ki)  vonatkozó felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
aláír ja a munkabérhitel visszafizetésének garanciájaként. A Közgyűlés hozzájárul és 
felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt arra, hogy szerződésben vállalja a 
helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás, 
támogatás, a helyi adók és a gépjárműadó bevételek az OTP Bank Nyrt.-re történő 
engedményezését. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az 
engedményezés alapján jogosult a bevételeket a hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére 
fordítani.A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelkérelmi dokumentáció 
benyújtására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2012. április 02. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

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


