
 

 

 

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

 
 
2012. április 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  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 - 
36 Tóth István alpolgármester 0 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő Testület tagjait, a Hivatal munkatársait, a 
meghívott vendégeket, a sajtó munkatársait és a Kapos Televízió nézőit. M egállapította, hogy a 
testület 18 tagja jelen van, ezért az ülés határozatképes.  
Kérte a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel az: 

• Alapítványi támogatásokról szóló szóbeli és a Kaposvár csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztései című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztéseket. 

Tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2124   Száma: 12.04.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontokról a kiegészítésekkel együtt 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: 
 
48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- Kaposvár csapadékvíz-elvezetés fejlesztései című pályázathoz szükséges önerő  

biztosításáról, valamint 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 

pénzmaradvány megállapításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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2. 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 
 

3. Előterjesztés "Kórház Déli tömb" területén telekalakítási és építési tilalom elrendelésérő l  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és szabályozási, valamint szerkezeti tervének 
módosításával kapcsolatos javaslatokról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

6. Előterjesztés a közterület rendeletetéstől eltérő célú  használatának általános szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes közterületté nyilvánítással 
összefüggésben  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

7. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

9. Előterjesztés Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó "Sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrációja" című pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

10.Előterjesztés települési szilárd hulladék gyűjtési díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

11.Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

12.Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról,  illetve tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
13.Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá alakításáról és 

tevékenységi körének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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14.Előterjesztés Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására kötendő 
feladatellátási és támogatási szerződésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

15.Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
16.Előterjesztés a NOSTRU - szociális város-rehabilitáció Kaposváron című pályázat II. 

fordulóra történő beadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

17.Tájékoztató a 2011. évi közbeszerzésekről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
18.Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról és 

azok eredményéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

19.Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége Ifjúsági 
és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 

megterhelésérő l  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

21.Előterjesztés a 3542/3 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

22.Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
23.Előterjesztés biztosíték nyújtásáról a "TDM  szervezet fejlesztése Kaposváron és környékén" 

című projekthez  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

24.Előterjesztés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Új telephelyének bejegyzéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25.Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
26.Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 



 

2012.08.03. 9:26 C:\temp\xxx\20120426.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    5/59 

 

27.Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg fennálló hitelkeret 
szerződésének meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

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

29.Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
30.Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
31.Előterjesztés Kaposvár csapadékvíz-elvezetés fejlesztései című pályázathoz szükséges önerő 

biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
32.Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

Zárt ülés 
 
33. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében (2 db) 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

 
-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 

pénzmaradvány megállapításáról ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a bizottságok által tett módosításokat, 
illetve pontosító határozati javaslatokat elfogadásra javasol.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte lehet-e már tudni valamit, hogy milyen kilátások vannak a 
biomassza erőmű  beruházást illetően, továbbá a megújuló energia ártámogatási rendszert a 
Kormány mikor fogja kihirdetni. Következő kérdése, hogy a Cukorgyári biogáz vezeték építése 
ügyében milyen kilátások vannak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Klebelsberg Kollégium napkollektorral való 
felszerelésére beadták a pályázatukat, s reméli, hogy pozitív elbírálás lesz az ügyben. A 
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Cukorgyári biogázzal kapcsolatban elmondta, hogy mintegy két hete biogáz megy a Fürdőbe, 
melynek megtörtént a műszaki átadás-átvétel is. Hozzátette, hogy nem volt egyszerű dolog sem a 
hatóságok sem a műszak részéről, ugyanis ilyen még nincs az országban. A biomassza 
tekintetében elmondta, hogy a volt Füredi II. laktanya melletti területet nézték ki egy biomassza 
erőmű létesítésére, az építési engedélyezési tervek elkészültek, a pályázat összeállt és jelen 
pillanatban a Parlament előtt van az a törvény, amely szabályozni fogja a megújuló energiák 
átvételi árát, mert ez a legfontosabb a beruházónak és a befektetőnek. Reméli, hogy még a nyári 
parlamenti szünet előtt elfogadják a törvényt. Bízik abban, hogy olyan törvény születik, amely 
érdekelté teszi a befektetőt és a beruházót Kaposváron Biomassza üzem megépítésében, ami 
közel 10 milliárd forint értékű beruházás.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, a biogáz, illetve a biomassza erőmű mind a kettő 2011-es 
vállalások voltak. Örül annak, hogy a cukorgyári biogázt illetően van előrelépés, s két hete már 
üzemel is,  továbbá, hogy a Fürdő hasznosítani tudja a beruházást. Néhány dolgot 2011-re 
vonatkozóan érdemes megállapítaniuk. Ebben az évben sikerült az Európai Unió támogatásával 
létesülő legnagyobb beruházásaikat átadni, de ezek a beruházások jelentősen csúsztak, mind a 
megkezdése mind pedig az átadása. A város folyamatosan törekszik arra, hogy a költségvetés 
egyensúlyát, különösen a működési egyensúlyt fenntartsa. Ennek érdekében megszorító 
intézkedéseket is foganatosítottak, hogy az egyensúlyt fenn tudják tartani, s e miatt intézményi 
integrációra került sor. Létrejött a Holding 2011-ben, a működésével kapcsolatban 
megállapítható, hogy realizált az elvárásoknak megfelelően megtakarításokat, de ez jelentős 
létszámleépítésekkel járt. Összességében több száz főt bocsátott el a Holding és tagvállalatai.  
Hozzátette, hogy a közmunkaprogram jelentősen csökkent, míg 2010-ben körülbelül 800 főt 
foglalkoztattak, 2011-ben ez 276 főre, a közszférában foglalkoztatottak száma 2011-ben 2786 
főről 2596 főre csökkent. Az eredeti vállalásokhoz képest nem épült meg a biogáz vezeték és a 
biomassza erőmű, ha kedvező lesz a nyár folyamán a döntés a biomassza erőművel kapcsolatban, 
akkor indulhat a beruházás. Csak a legszükségesebb felújításokat tudta vállalni a város a 
költségvetéséből, ugyanis erre költségvetési forrás nem nagyon volt. 
További 2 perc hozzászólási időt kért. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2125   Száma: 12.04.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok további két perces hozzászólását az alábbiak szerint 
szavazta meg: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 61.11 61.11 
Nem 3 16.67 16.67 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
49/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámoló tárgyalása 
során Pintér Attila tanácsnok számára további 2 perc hozzászólási időt biztosít. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ami a konkrét pénzügyi teljesítésüket illet, az 
adósságállományuk, a hitelek és a kötvény adósság szolgálata 31 milliárd forintot is elérte 2011-
ben. A szerződött kötelezettségekkel és a kezességvállalásokkal együtt ez már 34 milliárd forintot 
is meghaladja.  Hozzátette, hogy a 2011. év nemcsak a nagyberuházások éve volt, hanem a rekord 
adósság állománynak az éve is. A saját bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2011. évben 
4,9 milliárd forintot terveztek, amiből 4,6 milliárd forint teljesült, viszont 2012. évre 5,1 milliárd 
forintot terveznek. A kérdés csak az, ha nem tudták teljesíteni 2011-ben a saját bevételekkel 
kapcsolatos elképzeléseiket, terveiket, akkor mennyire reális 2012. év vonatkozásában, hogy az 
5,1 milliárd forintos saját bevételt teljesíteni tudják.  Elmondta, hogy az adóbevételeket illetően 
3,2 milliárdot terveztek, 130 millió forinttal kevesebb realizálódott. 2012-re 3,9 milliárdot 
terveztek, a kérdés ugyanaz lehetne, hogy milyen módon várható, hogy 2012-ben képesek 
lesznek realizálni az adóbevételt, ha 2011-ben sem tudtak egy alacsonyabb összeget, 3,2 milliárd 
forintot teljesíteni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 2126   Száma: 12.04.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a bizottságok által tett módosító 
javaslatokkal együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
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: 
 
50/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített beszámolót. 
 
1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott – a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti 
tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést 
tudomásul veszi. 

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                   azonnal 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2011. évi pénzmaradvány 
elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti 
ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10/c. és 10/d. számú melléklet 
alapján elvonja.  
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:      M olnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2012. június 30.  
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3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 10/c. és a 10/d.  számú 
melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradvány 
elszámolásának felügyeleti ellenőrzésének megállapításai alapján 8.265 e Ft visszapótlását 
engedélyezi a szabad pénzmaradvány terhére. A SzocioNet M ódszertani Központ, a Táncsics 
Gimnázium, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági SZKI és az Együd Árpád Kulturális Központ 
esetében a mindösszesen 41.056 e Ft visszapótlását az érintett intézmények 2012. évi 
költségvetése terhére engedélyezi, azzal, hogy elrendeli ezen intézmények 2011. évi 
gazdálkodásának átfogó felügyeleti ellenőrzését. A felügyeleti ellenőrzések által 
megállapításra kerülő önkormányzati kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetére a 
költségvetési rendelet céltartalékában 20.114 e Ft összegű keretet biztosít.  

 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      M olnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2012. június 30.  

 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a zárszámadás során a 

SzocioNet M ódszertani Központ részére jóváhagyott 31.285 e Ft, a Táncsics Gimnázium 
részére jóváhagyott 3.447 e Ft, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági SZKI részére jóváhagyott 
2.886 e Ft és az Együd Árpád Művelődési Központ részére 3.438 e Ft összegű 
pénzmaradvány visszapótlást az intézmények 2012. évi költségvetése terhére elvonja.  
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      M olnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2012. június 30.  
 

5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Liget Szociális  Otthonnál a 
létesítmény „B” épülete és a kiszolgáló épülete nyílászárói cseréjére előirányzat nélkül vállalt 
kötelezettség, illetve a pénzügyi revízió miatt szükséges pénzeszköz elvonás fedezetének 
hiánya miatt elrendeli az intézmény 2011. évi gazdálkodásának átfogó felügyeleti 
ellenőrzését. A felügyeleti ellenőrzés megállapítása alapján az intézmény 
kötelezettségvállalásának pénzügyi teljesítéséhez a korrigált pénzmaradvány beszámításával 
megállapított hiányzó pénzügyi forrást (várhatóan 5.828 e Ft) a költségvetési rendelet 
céltartalékában különítsük el.   
 
Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      M olnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2012. június 30.  
 

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 19.153 e Ft összegű pénzmaradványát 
átcsoportosítja az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradványához, mely összeg fedezetet 
biztosít a Tűzoltóság állami fenntartásba történő átadás-átvétele kapcsán jelentkező pénzügyi 
elszámolásokra, melynek keretében a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igaz gatóság 
részére átadásra kerül a Tűzoltóság által 2011. évben fel nem használt, kötelezettséggel 
terhelt 14.563 e Ft összegű alulfinanszírozás.  

 
 



 

2012.08.03. 9:26 C:\temp\xxx\20120426.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    10/59 

 

Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      M olnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2012. június 30.  

 
7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Polgári Védelem 2011. évi 

pénzmaradványa terhére, annak mértékéig 2012.  június 30.- ig biztosítja a katasztrófa védelmi 
feladatok személyi és tárgyi feltételeit. A Közgyűlés hozzájárul a Polgári Védelem által 
használt, leltár lista szerinti tárgyi eszközöknek a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igaz gatóság részére történő térítésmentes átadásához, illetve a 2012. évi önkormányzati 
működtetéshez 2012. június 30-ig felhasználásra nem kerülő 2011. évi pénzmaradvány 
átadásához. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Sallay Attiláné igazgató 
                               M olnár György igazgató 
Határidő:               2012. július 31.  

 
8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgári védelmi feladatokat 

ellátó álláshelyet 2012. június 30.-val megszünteti.   
 

Felelős:                  dr. Kéki Zoltán  címzetes főjegyző  
Közreműködik:      M olnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2012. június 30.  

 
9. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2011. évi maradványából és a 2012. évi bevételeiből 

11.855 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. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2127   Száma: 12.04.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 3 16.67 16.67 
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 20/2012.(IV.27.)  
önkormányzati rendelete Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány 
elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról ----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a bizottságok az előterjesztést támogatták. 
Az albérlet intézményét vezetnék be, amely csökkentené mind az Önkormányzat, mind pedig az 
érintett vállalkozások veszteségét. Az adott helyiség nem állna üresen, emellett 
sportlétesítmények esetében kivételt tesznek a biztosítékadási kötelezettség alól.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, ha valakinek felhalmozott tartozása van és nem engedik 
meg emiatt, hogy albérletbe adja, akkor miből várható, hogy lesz bevétele,  amiből a tartozását 
realizálni tudja illetve ki tudja f izetni. Átmeneti szabályozás javasolt, hogy aki 3 hónapnál nem 
nagyobb tartozást halmozott fel, az albérletbe adást követően a bevételekből tudja a tartozásait 
legalább részben rendezni. M egkérdezte, hogy miért kell ezt a döntést a Polgármester Úr 
hatáskörébe utalniuk. Véleménye szerint bizottsági hatáskörbe kellene dönteni ezekben a 
kérdésekben.  
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Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy számára logikusnak tűnt az a kitétel, amit a 
kollégái előkészítettek. Olyan helyzetek alakulhatnak ki, amikor valaki már nem kívánja bérelni a 
helyiséget a továbbiakban, de még két év vissza van a bérleti időszakból. Ebben az esetben nem 
kötelesek visszavenni, mert határozott időre szerződésük van. A bérlőt terhelné a bérleti díj,  
veszteség képződne, továbbá a cégnek komoly többletkiadásai keletkeznének, az 
Önkormányzatnak nem lenne bevétele, de üresen állna a helyiség. Ezért tettek egy olyan 
kezdeményezést, hogy adhassa albérletbe, ha ő talál albérlőt. Mivel ez gyors döntést igényel, ne 
kelljen várni egy testület döntésére, még rendkívüli közgyűlésre se. A polgármester döntene, 
melyről utólag a testületnek be kell számolni. A veszteségek kapcsán elmondta, hogy akinek 
vesztesége halmozódott fel annak a továbbiakban is csak a vesztesége növekedne, ha ezt a 
lehetőséget biztosítanák számára, az Önkormányzat kintlévősége is nőne, a helyiség pedig üresen 
maradna.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy Jegyző Úr szavait hallva ez a kérdéskör 2-2,5 évvel 
ezelőtt már egyszer felmerült és akkor is hasonló volt a válasz. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2128   Száma: 12.04.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 21/2012. (IV.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. 
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-----3. Előterjesztés „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, az előterjesztés azért készült, hogy megadják maguknak 
továbbra is azt a lehetőséget, hogy a város egyik legzsúfoltabb területének a szabályozását 
átalakítsák. Azon a területen jelenleg a szabályozási tervük alapján akár bevásárlóközpontot is 
lehetne építeni. Véleménye szerint ez nem lenne helyénvaló, ugyanis túlzsúfolt a terület és nem 
szabad olyan építményekre építési engedélyt adni, amely plusz forgalmat vonzana. Elképzelésük 
szerint erre a területre parkolókat és parkot szeretnének létesíteni. Reményeik szerint elkezdődik 
a Kórház beruházás második üteme és a bontások is elkezdődhetnek. Ez a szabályozás 
lehetőséget ad a bontási munkák elkezdésére, de amíg az új szabályzás a területre el nem készül 
ez a rendelet a nem kívánatos építkezéseket meggátolja. Az új szerkezeti terv fogja meghatározni, 
hogy mi az, amit arra a területre építeni lehet.  
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy 5-6 évvel ezelőtt készített már ez ügyben több 
feljegyzést is, amelyet átadott a város vezetésének. amikor nyilvánosságra került, hogy a Kórház 
az északi tömböt fogja fejleszteni, és a déli tömböt teljes mértékben eladja. Több információ 
érkezett az ügyben, hogy a déli tömbben parkolóházat építenek és az egész le lesz rombolva. 
Felhívta a figyelmet arra, - amit részben az előterjesztés is tartalmaz -, hogy azon a területen 
műemlék jellegű épületek vannak, a város egyik legrégebbi épülete az 1844-ből származó 
„szenvedő emberiségnek” című épület, a tüdőröntgen épülete és a mellette lévő iskola is, mely 
kicsit később épült, továbbá a kápolna. Véleménye szerint ezeket az épületeket meg kell tartani, 
bontani csak az ott található fabódékat és értéktelen épületeket szabad. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2129   Száma: 12.04.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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 22/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletét a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről a Kórház Déli telektömbjének 
területén, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és szabályozási, valamint szerkezeti 
tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 2130   Száma: 12.04.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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 23/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2131   Száma: 12.04.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
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51/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról, igényekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének az alábbiakban 
felsorolt módosítását rendeli el:  

a.) Kaposfüred, Kaposfüredi út – Orgona utca által határolt tömb építési övezeti 
határvonalát módosítja.  

b.) Külterület, 0534/87 hrsz. alatti ingatlan területfelhasználását módosítja.  
c.) Kórház déli tömb szabályozási előírásait felülvizsgálja.  
d.) Szennyvíztisztító-telep melletti szántóterület területfelhasználási egységét 

módosítja. 
e.) Kaposvár, 3687 hrsz-ú ingatlan beépítési lehetőségét bővíti. 
f.) Ezüsthárs lakópark területén az út övezeti besorolását módosítja. 
g.)  Bocskai I. utca – Kecelhegyi utca közötti telektömb folytatását kiszabályozza. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. április 30.  

 
2.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását a 
Teherpályaudvar területfelhasználási besorolásának és szabályozási előírásainak változtatása 
tárgyában az Intermodális Csomópont Megvalósíthatósági Tanulmányterv elkészítését követően 
újra tárgyalja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. április 30.  
 

3.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét az Arany J. tér 4743/16 és 
4743/4 hrsz. alatti ingatlan elő írásának módosítása – közforgalom céljára megnyitott 
gyalogosforgalom megszűntetése- vonatkozásában nem módosítja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2012. május 15. (közlésre)  

 
4.) A Közgyűlés a 82/2011.  (IV.28.)  önkormányzati határozattal jóváhagyott kérdésekben 
Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 13. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2012. május 15. (közlésre)  

 



 

2012.08.03. 9:26 C:\temp\xxx\20120426.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    17/59 

 

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

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy csak egyes térítési díjaknál és minimális 
mértékű az elmozdulásban a korábbiakhoz képest. A gyermekjóléti intézményeknél és a 
bölcsődéknél a térítési díjakhoz nem nyúlnak hozzá és a soron kívüli elhelyezés hatásköri 
szabályait javasolják megváltoztatni. A rendelet-tervezetet támogatták a bizottságok. 
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2132   Száma: 12.04.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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 24/2012. (IV. 27.)  
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----6. Előterjesztés a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes közterületté 

nyilvánítással összefüggésben ----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta a dohányzási tilalommal kapcsolatban, hogy egyes 
közterületeken a szabályozást igazították a törvényi szabályozáshoz. A közterületeken, a tilalmi 
területek jelölését kérte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság. A javaslatot támogatják és 
kérte, hogy a rendelet-tervezetet, illetve a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által tett 
határozati javaslatot fogadják el.  
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2133   Száma: 12.04.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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 25/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2134   Száma: 12.04.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság által tett javaslattal 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: 
 
52/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról,  a dohányzásmentes 
közterületté nyilvánítással összefüggésben című  előterjesztés tárgyalása kapcsán felkéri a 
Címzetes Főjegyzőt: vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a közterületeken a dohányzásmentes 
övezeteket figyelmeztető táblákkal jelezzék. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2012. szeptember 15.”  
 
 

-----7. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 



 

2012.08.03. 9:26 C:\temp\xxx\20120426.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    20/59 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 2135   Száma: 12.04.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról 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 26/2012. (IV. 27.)  
önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----8. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság kiegészítő javaslatot tett, miszerint éljenek felterjesztési jogukkal 
annak érdekében,  hogy a kiszabott pénzbírságok átváltoztatása lehetővé váljék közérdekű  
munkára.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a szabálysértési törvény módosult és ez a 
szabálysértési tényállás meghatározásában alapvető változást hozott. A jövőben az 
Önkormányzatok nem állapíthatnak meg szabálysértési tényállást. Hozzátette, hogy az 
önkormányzati törvény elfogadásával az Országgyűlés lehetővé tette, hogy tiltott, 
közösségellenes magatartást az önkormányzatok saját rendeletükben meghatározhassanak és azok 
elkövetőit közigazgatási bírsággal büntessék meg. E lehetőséggel élnének, illetve hatályon kívül 
helyeznék a szabálysértési tényállásaikat. Elmondta, hogy nem rúgták fel a Közgyűlés korábbi 
döntéseit, hanem visszahozták azokat a tényállásokat, amelyeket helyi rendeletben minősítettek 
szabálysértéssé, továbbá kivették azokat, amelyek a szabálysértési törvény módosításakor a 
központi jogszabály szabályozott. Kérte, hogy támogassák az előterjesztést, mivel a bizottságok 
is támogatták. Kérte, hogy a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatát ne 
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támogassák, mivel nem szabálysértő aki tiltott, közösségellenes magatartást követ el, hanem 
közigazgatási bírsággal fenyegetett, ezért nem azok a jogkövetkezmények vonatkoznak a 
pénzbüntetés be nem fizetéséhez, mint egyébként. Hozzátette, hogy egy szabálysértésnek csak 
természetes személy lehet az alanya, de a tiltott, közösségellenes magatartásnak jogi személy és 
magánszemély is lehet. Jogi személyt közmunkára nem tudnának kényszeríteni, de természetes 
személy esetében a jelenlegi szabály ezt lehetővé teszi. A jelenlegi szabályozás megadja azt a 
jogi lehetőséget, amit a bizottság kívánt elérni, ezért kérte, hogy az általuk tett határozati 
javaslatot ne fogadják el.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy nem lehetett egyszerű helyzetben Főjegyző Úr 
és kollégái, ugyanis a rendelet-tervezet elkészítésére kevés idő állt rendelkezésükre. Megkérdezte 
Főjegyző Úrtól, hogyan látja a mostani helyzetben a rendeletük által elfogadott szabályozásnak a 
keretében a végrehajtás feltételrendszerét? 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztésben lévő rendelet 8 §-ának 2., illetve 3.  
bekezdése – miszerint az ingatlanon tilos szemetet felhalmozni, illetve az ingatlan előtt lévő 
vízelvezető árkot tisztán kell tartani – a Nádasdi utcára, Hold utcára és a környékére is 
vonatkozik-e és ezáltal tisztává fognak-e ezek a közterületek válni.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, a végrehajtás lehetőségeiről, hogy természetesen 
pontosan tudják, hogy olyan szabálysértési tényállások miatt, amelyek jelenleg tiltott, 
közösségellenes magatartási formában jelennek meg a rendeletükben, hány eljárás indult az előző 
években. Az elmúlt évben 621, azt megelőző évben 602 eljárás indult. Tudják, hogy ilyen tiltott, 
közösségellenes magatartások miatt várhatóan 600 ügy lesz ebben az évben. Hozzátette, hogy az 
ügyintézésre, amelyben a Ket. szabályaira kell h ivatkozniuk, ugyanolyan szabályok mellett a 
megfelelően, szakmailag felkészített apparátusuk megvan.  Kiss Tamás képviselő kérdésére 
válaszolva elmondta, hogy azért szerepel az előterjesztésben a szabály, mert szeretnék, ha 
nemcsak a közterületek, hanem a közterület előtti árokszakaszok és maguk a porták is megfelelő  
külcsínnel rendelkezzenek és, amelyek nem veszélyeztetik, akár közegészségügyi vagy más 
szempontból a környezetet. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy örömmel fogadta a tájékoztatást arról, hogy a 
közigazgatási bírság nemfizetés esetén megfelelő jogszabályi rendelkezésekkel behajtható. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy van egy adott nagyon szegény kör – kolduló, kéregető 
tevékenység, közterületen szeszesital fogyasztás, kukákból kommunális hulladék kivétele,  
erdőben építmény építése-, akiket naponta meg lehetne büntetni közigaz gatási bírsággal, de 
egyszer sem fogja megfizetni azt. Emiatt született meg a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságon a felterjesztési javaslat. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy Főjegyző Úr válaszából kiderült, hogy sokkal 
több az az ügy, amely átkerül az állami hivatalhoz. Szerinte sem lesz probléma az 
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Önkormányzatnál a végrehajtás során, de az államnál biztosan lesz. Hozzátette, hogy a rendelet 
tartalmával azért nem ért egyet, mert olyan jogkövetkezményektől vár eredményt, mely irreális és 
indokolatlan, akár zaklatásnak is tűnhet egyes állampolgárok részéről. Szeretné, ha a városban 
rend lenne, vita csak abban van, hogy ilyen eszközökkel ezt el lehet-e érni vagy sem. 
 
Pintér Attila tanácsnok szerinte sem érdemes a korábban meghozott és eldöntött szabálysértési 
rendelkezésekről vitát nyitni. Elmondta, hogy a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságon dr. Csató László tanácsnok tette szóvá, hogy a rendelet megnevezése nem a 
legpontosabb. Szerinte néhány magatartás esetében ilyen éles megnevezést használni túlzás. 
Fontosnak tartja a rendelkezések végrehajtása és a lakosság megnyugtatása érdekében úgy, hogy 
további tájékoztatást adjanak. Természetesen, amit lehetett akkor amikor a szabálysértési 
rendelkezéseiket elfogadták, akkor az Önkormányzat megpróbálta megtenni, de szerinte egy 
jelenleg egy új helyzet van és ennek kell megfelelni.  A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságon még elhangzott, - melyből kisebb fajta vita lett -, szükség van arra, hogy 
egyértelműsítsék táblák elhelyezésével, hogy mit lehet és mit nem. Példaként hozta fel a 
zöldterületek használatát illetően, hogy mi az, ami kijelölt hely pihenésre és mi az, ami nem. 
Legyen egyértelmű a lakosság és a turisták számára is. Elmondta, hogy problémát okoz az is, , ha 
az Önkormányzat tulajdonában lévő valamelyik szolgáltató cég nem tesz eleget a rendeletüknek. 
Példaként felhozta az elmúlt téli időszakot, amikor a város közterületein nem olyan állapotok 
uralkodtak, amit egyébként a város lakói elvártak volna.  
 
Kiss Tamás képviselő reméli, hogy a tiltott, közösségellenes magatartásba bele fog férni az is, 
amelyet a médiában láthattak, olvashattak, hogy a Donner egyes részein az ott lakók már nem 
merik használni a járdát, hanem az úttesten közlekednek, mert egyes családok elfoglalják azt és 
ha valaki ezért szólni mer nekik, akár fizikai bántalmazást is elkövetnek. Bízik abban, hogy 
sikerül ezt a fajta magatartást megszüntetni. 
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy a rendelettel teljes mértékben egyetért. A Főjegyző 
Úr bevezetőjében mondottakra és a kérdésekre adott válaszára reagálva hozzátette, hogy a 
rendelet áttanulmányozása során nem találkozott azzal, hogy ez nem csak magánszemélyekre 
vonatkozik. Felhívta a f igyelmet a rendelet 1 § 1. bekezdésére, ugyanis abban a 
magánszemélyekre terjed ki a rendelet.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző észrevételek kapcsán elmondta, hogy a céljuk az, hogy a 
következmények alól senki ne bújhasson ki. Aki nem tud fizetni vagy valamilyen oknál fogva 
nem tudják behajtani a pénzbírságot, közmunka formájában dolgozza le a büntetését Kaposváron. 
A tiltott, közösségellenes magatartás nem téveszthető össze a szabálysértéssel. Annyit tettek, 
hogy a régi szabályokat, melyeket az elmúlt 20 év Képviselő Testületei különböző jogterületeken 
– a közterületek rendjével kapcsolatosan, hirdetmények, a Deseda védelme, a köztisztaságról 
szóló rendelet – szabálysértéssé minősítettek, ezeket a nemkívánatos cselekményeket emelték be 
a tiltott, közösségellenes magatartási körbe. Ezen lehet változtatni, lehet kivenni és bele tenni is. 
Hozzátette, hogy ha felsorolnák a tiltott, közösségellenes magatartásokat, nem hiszi, hogy 
tudnának olyat mondani, ami ne esne egybe a Képviselő Testület szándékával. Nem tartja 
túlzónak a szabályokat. Elmondta, hogy nem szabálysértésről van szó, nincs elkövető, nincs 
priusz, de következménye van az elkövetésnek. Lakosság tájékoztatásával teljes mértékben 
egyetértett. Elmondta, hogy cégek esetében mindig a cégvezető a felelős. Ha bármelyik cég nem 
tesz eleget valamilyen kötelezettségének a felelősséget nem kerüli el. A járdát elfoglaló családok 
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esetében, hogy jelenleg a szabályuk az ezzel kapcsolatos tilalmat tartalmazza. Kérik 
folyamatosan a rendőrséget, hogy figyeljenek oda és ha ilyenfajta cselekményt tapasztalnak, 
akkor intézkedjenek, de ugyanerre kérik a. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Főjegyző Úr válasza után a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság határozati javaslata aktualitását vesztette. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2136   Száma: 12.04.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 88.88 
Nem 1 5.56 5.56 
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 27/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----9. Előterjesztés Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó „S ajátos 
nevelési igényű gyermekek integrációja” című pályázatáról----- 

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

 
 

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

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

#: 2139   Száma: 12.04.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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: 
 
53/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bárczi Gusztáv Módszertani 
Központ és Nevelési Tanácsadó TÁMOP-3.4.2.A-11/2 kódszámú „Sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrációja” című pályázatának benyújtását támogatja. A pályázathoz szükséges 1.5 
millió forint megelőlegezését vállalja.  
 

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

-----10. Előterjesztés települési szilárd hulladék gyűjtési díjainak módosításáról----- 
 

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

 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint fontos lenne, hogy a kaposváriak tudjanak 
arról, hogy ismét díjemelésre kerül sor. Az előterjesztés nem szól másról, csak arról,  hogy egy 
törvénymódosítás miatt lehetőséget kap a város arra, hogy emelje a díjakat és mivel a 
szolgáltatónál bevétel kiesés mutatkozik, ezért kell ismételten díjat emelni. Szerinte viszont nem 
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lehet tovább terhelni a lakosságot, továbbá a cégeket sem. A szemétszállítás díját nem szabad 
emelni egy olyan időszakban, amikor új adók fenyegető bejelentésére került sor. 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzátette, hogy a jelenlegi rendelkezés ellentétje a korábbi ígéreteknek,  
ugyanis a város vezetése akkor azt ígérte a lakosságnak, hogy nem lesz szemétszállítási 
díjemelés; a díjak átlagosan 3,67%-kal, a közületek esetében pedig 10,34%-kal emelkednek. Az 
előterjesztés végén a hatásvizsgálat a költségvetési hatás esetében azt rögzíti, hogy a 
költségvetési hiány csökken. Hozzátette, hogy a KVG Zrt., amely ezt a szolgáltatást végzi a 
Kapos Holding Zrt. tagvállalata. Kérdése az volt, hogy abból fakadóan, hogy növekszik a 
bevétele a KVG Zrt-nek és ezzel együtt a Holding tagvállalatának, akkor miért eredményezi a 
költségvetés hiányának csökkenését. Korábban sem került sor arra, hogy veszteség kiegyenlítést 
fizettek volna a KVG Zrt-nek. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, ha jól értelmezi az előterjesztést, akkor kiderül, hogy 
2012-ben nem rendezte az Önkormányzat a szemétdíjakkal kapcsolatos díjemelést. Hozzátette, 
hogy 2011 novemberében volt egy előterjesztés, melyet visszavontak és akkor jött az új 
jogszabály. Hangsúlyozta, hogy 2012-ben nem volt semmilyen díjemelés. Többek között azért 
kell emelni a díjakat, mert az inflációs hatás mindenkinél jelentkezik, még a K VG Zrt-nél is. 
Hozzátette, hogy nem 3,67%-ra emelkedik a lakosságé és a közületié, hanem ez a 2011. javaslata 
volt, ugyanis a díjemelés mértéke ennél alacsonyabb, 2,45%-ban és közületi díjak esetében pedig 
6,89%. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző reagált Szép Tamás tanácsnok Úr által elmondottakra, 
miszerint május 1-jétől emelkedik a szemétdíj – éves szintre lebontva 2,45%-kal – Kaposváron. 
Elmondta, hogy novemberben Kaposvár Közgyűlése döntött arról, hogy január 1-jétől a 
szemétdíjat megemeli, v iszont egy decemberi törvény miatt az árhatósági jogkörök változtak, a 
díj nem lehetett több annál, mint ami 2011. december 31-én volt, ezért visszavonták. A Holding 
Zrt. létrehozásának az volt a filozófiája, azért emeltek be különböző cégeket, mert ez különböző 
előnyökkel jár, ezáltal az Önkormányzat és a vállalataik közti kapcsolatból az önkormányzati 
terhek folyamatos csökkenését remélik. Tájékoztatásul elmondta, hogy a M egyei Jogú Városok 
rangsorában a szemétdíjban is az utolsó előttiek. Az országos összevetésben messze elmaradnak 
attól, amilyen lehetőségei lennének a cégnek és az Önkormányzatnak a díjmegállapítással 
kapcsolatban. A közösség számára mindenképpen jó, hogy a közszolgáltatási díjakban és nem 
más módon kell ezeket a terheket átvállalni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 2140   Száma: 12.04.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 2 11.11 11.11 
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 28/2012. (IV. 27.)  
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2141   Száma: 12.04.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 2 11.11 11.11 
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: 
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54/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a Kaposvár M egyei Jogú Város  Önkormányzata és a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Kft. között települési szilárd hulladék ártalmatlanítása és a szilárdhulladék 
lerakó üzemeltetése tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződés 3. pontját 2012. május 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
„Közszolgáltató a hulladék átvételét munkanapokon 6:30 és 15:30 óra között köteles biztosítani. 
M unkaszüneti napokon a Közszolgáltató hulladékot nem fogad be.”  
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:           2012. április 30.   
 
 

-----11. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a testület tagjai többféle javaslatot láthatnak Rigó 
Jancsi emléktáblájának szövegét illetően. Sajnos az eredeti szöveget mindegyik bizottság 
megváltoztatta, de természetesen a többség dönt. Figyelmükbe ajánlott két dolgot: a táblára 
legyen ráírva,  hogy „cigányprímás„, mert büszkék lehetnek erre a cigány emberre, aki innen 
indult el, továbbá, hogy szerepeljen a „r igó jancsi” kifejezés.  
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző véleménye szerint, ami a világon ismertté tette Rigó Jancsit, 
az a belga hercegnével folytatott szerelmi kapcsolata. Kérte, hogy maradjon az eredeti szöveg a 
„Simplicius” és a „cigányprímás” kifejezésekkel kiegészítve. 
  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy szinte minden Közgyűlésen döntenek emléktáblák 
elhelyezéséről, és ez jó hír,  mert van kiről és miről megemlékezniük. Javasolta, hogy az olyan 
személyek esetében, akiknek a személye vagy a vele kapcsolatos történések, a turisták számára is 
érdekesek lehetnek, az emléktáblán nemcsak magyar nyelven, hanem adott esetben idegen 
nyelven kerüljenek kihelyezésre. Szerinte a továbbiakban ezt a szempontot figyelembe kellene 
venni a turizmus érdekében.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint az emléktáblák műfaja külön műfaj. Nem szabad 
összetéveszteni egy lexikonban lévő adatbőséggel, mert akit érdekel részletesebben az utána néz 
az interneten. Örül és támogatja, hogy Rigó Jancsinak lesz emléktáblája, de ebben az esetben is 
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átfedés van, amit egyszerűsíteni kell. Hozzátette, hogy más szövegszerű javaslata van, de 
véleménye szerint sem azért lett híres, mert cigányprímás volt és Európa városaiban fellépett, 
hanem a történet az érdekes, ami Rigó Jancsi személyéhez kötődik. Szerinte sem szabad azt a 
romantikus szálat az emléktábláról lehagyni, mert ez teszi érdekessé s emiatt neveztek róla el egy 
süteményt. Ezután felolvasta az általa javasolt szöveget. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy támogatja Pintér Attila tanácsnok ötletét és javaslatát, 
de várják meg, hogy az idegenforgalmi adóból annyi bevételük legyen, hogy ilyen táblákat el 
tudjanak helyezni. 
 
Szita Károly polgármester megkérte dr. Szép Tamás tanácsnok urat, hogy Főjegyző úrral a 
szünetben fogalmazzák meg a javaslatukat és utána legyen döntés ez ügyben. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, mivel szóba került a pénz nem arról van szó, hogy 
pénzt kérnének a Képviselő Testülettől a két tábla elhelyezésére Saját maga kezdeményezte és 
erre a pénzt is vállalta összeszedni, egy forint közpénzt nem kért. 
 
Szita Károly polgármester napirendet lezárta, szavazásra a szünet után kerül sor. 

 
 

-----12. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó S tadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester ismertette a bizottságok módosító javaslatát, melyet támogatott.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy nem lehetett volna olyan megállapodást kötni a 
Labdarugó Kft-vel, hogy tovább foglalkoztassa az általuk foglalkoztatott személyeket. Tettek-e 
olyan kísérleteket, hogy a Közgyűlés által foglalkoztatott személyekkel dolgoztasson tovább a 
Labdarugó Kft.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az 5 fő alkalmazott eddig is a Rákóczinak dolgozott, 
ha meg vannak elégedve a munkájukkal, akkor tovább fogják őket foglalkoztatni. Ha viszont nem 
volt megelégedve a munkájukkal, akkor megkeresik a megfelelő alkalmazottakat. 
 
 

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

#: 2142   Száma: 12.04.26/12/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a bizottságok módosításaival együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 2 11.11 11.11 
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: 
 
55/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Stadion 
bérbeadásáról, illetve a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta. 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Stadiont 2012. július 15-

től pályáztatás útján határozatlan időtartamra bérbe adja, az előterjesztéshez csatolt pályázati 
felhívást és pályázati dokumentációt jóváhagyja.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
    M olnár György igazgató 
 Határidő:  2012. május 15.  
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rákóczi Stadionnál 

munkajogviszony keretében alkalmazott 5 fő jogviszonyát 2012. május 1. napjával kezdődő 
felmondási idővel megszünteti, felkéri a Címzetes Főjegyzőt a munkáltatói intézkedések 
megtételére.  A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámát 2012. július 15–től a Rákóczi 
Stadion működtetésére engedélyezett 5 fővel csökkenti. A Közgyűlés a jogviszony 
megszüntetéssel járó kiadások fedezetére a költségvetés céltartaléka terhére 637 e Ft-ot 
biztosít.   

 
 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:  2012. július 15.  
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3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György igazgató 
 Határidő:  2012. szeptember 27. (létszámcsökkentési pályázat) 
 
4. A Közgyűlés a M agyar Labdarugó Szövetség által meghirdetett Stadionbiztonsági 

Programban a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. - mint a Kaposvári Rákóczi Stadion 
bérlője és üzemeltetője által történő - részvételéhez a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az 
előterjesztés melléklete szerint utólag jóváhagyja.  

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

-----13. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá 
alakításáról és tevékenységi körének módosításáról ----- 

 
 

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

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

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

#: 2143   Száma: 12.04.26/13/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
 
56/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Városfejlesztési 
Kft. nonprofit társasággá alakításáról szóló 187/2011. (IX. 29.) határozatát visszavonja 

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

 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Városfejlesztési 
Kft.-t közhasznú nonprofit társasággá alakítja át. Ennek megfelelően a Kaposvári Városfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. - előterjesztés mellékletét képező - módosított alapító okiratát 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. május 15.  
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-----14.  Előterjesztés Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására 
kötendő feladatellátási és támogatási szerződésről ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Borhi Zsombor tanácsnok megkérdezte, hogy ha a gyepmester köteles minden egyes 
bejelentésre kerülő ebet összeszedni, akkor eddig miért nem valósult ez meg. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy eddig is megvalósult, csak a befogott állatok 
elhelyezésének nem voltak meg a feltételei. Utasítani fogja a Városgondnokságot a feladat 
hatékonyabb végrehajtása. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy külvárosi területeken nagyon sok probléma van a 
kutyákkal, sőt egyre több. Az elmúlt 1 évben rengeteg bejelentést tettek arról, hogy több helyen 
falkákba verődve a kutyák félelmet keltenek az emberekben.  Várták már nagyon azt, hogy 
elkészüljön az a telep, ahova majd a kutyákat be lehet vinni, ami nagyon hamar betelt. Bízik 
benne, hogy az az egyesület, amivel a megállapodás megkötésre kerül, o lyan szinten tudja majd 
elvégezni a tevékenységet, hogy ténylegesen be lehet vinni az összes kutyát, ami bejelentésre 
kerül majd a gyepmesternél. Biztosítékot szeretett volna látni a megállapodásban arra, hogy az 
egyesület köteles legyen befogadni azokat az állatokat, amit a gyepmester beszállít, de mi van 
akkor, ha a gyepmester nem kap megbízást arra, hogy bevigye az állatokat, mert a telep megtelt. 
Elmondta, felmerült már és beszéltek az emberekkel arról a kaposszentjakabi városrészben, ahol 
ez problémát okoz, hogy nem biztos, hogy ez a módszer a jó, hanem vissza kellene térni arra,  
hogy altassák el az állatokat, de az nem túl európai módszer. Hozzátette, hogy aki ismeri, az tudja 
róla, hogy nagy állatbarát és nem is tudná megtenni, de azon a területen vadállatok vannak. Örül 
annak, hogy fél év múlva felülvizsgálják ezt a megállapodást, mert szükség lesz rá. 
  
Szita Károly polgármester elmondta Borhi Zsombor tanácsnok a határozati javaslattal arra 
próbált utalni, hogy valami ösztönző, garanciális lehetőséget kapjon, illetve kapjanak arra, hogy a 
reményeik szerint feladatát kiválóan elvégző civil egyesület hatékonyan végezze a kutyák 
örökbeadását, azért, hogy minél több szabad hely legyen annak érdekében, hogy a kóbor, 
begyűjtésre szoruló állatokat be lehessen adni. Támogatja a határozati javaslatot. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2144   Száma: 12.04.26/14/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslatok elfogadásáról a kiegészítéssel 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: 
 
57/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Városgondnokságot, hogy a 
mellékelt támogatási és feladatellátási szerződést megkösse a Kutyatár Természet- és 
Állatvédő Egyesülettel a város közigaz gatási területén fellelt, elhagyott, gazdátlan és kóbor 
ebek gondozására, örökbeadására.  

 
 Felelős: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 Határidő: 2012. május 10.  
 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező támogatási és feladatellátási szerződést aláírja, melynek 2. 
pontját ki kell egészíteni azzal a rendelkezéssel, hogy a gyepmester az összes bejelentésre 
kerülő kóbor állatot köteles befogni.  
 

 Felelős: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 Határidő:  2012. május 10.  
 
 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 3,5 millió forint összegű támogatást a 

Város gondnokságnál a feladatátadásból keletkező megtakarítás és a céltartalékban a kiemelt 
sportegyesületek eredményességi támogatására elkülönített fel nem használt keret terhére 
biztosítja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
     M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2012. május 10.  

 
 

-----15. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2145   Száma: 12.04.26/15/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
 
58/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az állati hulladékártalmatlanító telepének 
működtetésével kapcsolatos költségeket felülvizsgálva az alábbiak szerint határozott: 
1. A pályázatban közreműködött települések önkormányzatai az üzemeltetési költség 

viselésében lélekszám-arányosan vesznek részt, a 2010., 2011., 2012. évi hozzájárulást a 
2009. évi hozzájárulások alapján fizethetik meg, figyelembe véve a mindenkori érvényes 
infláció összegét. Az elkövetkező években az adott évi hozzájárulás a 2012. évi hozzájárulás  
mindenkori inflációval növelt értékében határozható meg. 2012. évtől a szerződések 
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határozatlan időre kerülnek megkötésre. A Közgyűlés megbízza a Város gondnokság 
vezetőjét a fentiek szerinti szerződések megkötésére. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2012. július 31.  
 

2. Az állattartó telepek, valamint a nem közreműködő településekről történő beszállítás esetében 
80 Ft + ÁFA/kg átvételi + 10.000 Ft+ ÁFA elszállítási ár kerüljön meghatározásra, azzal, 
hogy ha egy db 20 kg alatti állati hulladékról van szó az elszállítás költsége 500 Ft+ÁFA. 

 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                     2012. május 1.  

 
 

-----16. Előterjesztés a „NOSTRU – szociális város-rehabilitáció Kaposváron” című 
pályázat II. fordulóra történő beadásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2146   Száma: 12.04.26/16/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
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59/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „NOSTRU – szociális város-
rehabilitáció Kaposváron” című  pályázat II. fordulóra történő benyújtásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Operatív 

program DDOP 4.1.1/C-2009 jelű „szociális városrehabilitáció” tárgyú konstrukcióra 
benyújtott, I. fordulóban nyertes DDOP-2009-4.1.1/C-09-1f-2011-0002 azonosítószámú 
„NOSTRU – szociális város-rehabilitáció Kaposváron” (Nádasdi u) pályázatokat a II. 
fordulóra benyújtja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. szeptember 15. 

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

tekintetében a fenntartási költségek csökkentése érdekében a közösségi funkcióra vonatkozó 
műszaki tartalom csökkentést. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre 
Határidő:  2012. szeptember 15. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert 
a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési és tervezési intézkedések megtételére 
utólagos beszámolási kötelezettséggel,  melyek finanszírozására 6 000 000 Ft keretösszeget, 
valamint az 1. akcióterületre vonatkozó pályázat benyújtásához a rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat finanszírozására 300 000 Ft keretösszeget biztosít a Költségvetési Rendelet 
céltartalékában a kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatására elkülönített, fel nem 
használt keret terhére.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  2012. április 26. 
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-----17. Tájékoztató a 2011. évi közbeszerzésekről ----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy hol tartanak a jogorvoslati eljárások és milyen 
kilátásaik vannak például az Együd bútorbeszerzésével kapcsolatban. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy talán ez az egy eljárás, amely nem zárult még le.  
Nem tudja pontosan, hogy hol tartanak. Ma M agyarországon a bútor megrendelés nagyon kevés, 
ezért ha valaki bútor megrendelésre ír ki pályázatot, azt gondolkodás nélkül a vesztes 
megtámadja.  
 
Szilágyi Edit irodavezető elmondta, hogy a jogorvoslati eljárás miatt az új eljárás eredménytelen 
lett, tehát új eljárást írtak ki. A pályázatokat május 7-én fogják beadni, ismételt módosító 
hirdetményt kellett feladniuk, melynek a hiánypótlására felszólították a Provitál Zrt. is és ezért 
csúsztak a határidővel. A Provitál Zrt. tájékoztatása szerint 12 pályázó vette ki a pályázatot. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy az előző eljárásban a Hors Zrt és az Iroda 2000 Kft maradt 
versenyben, ők is kivették a pályázatot, tehát bármi lehetséges.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2147   Száma: 12.04.26/17/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról 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: 
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60/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

-----18. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogyan lehetne jobban ösztönözni az Önkormányzat 
intézményeinek vezetőit annak érdekében, hogy még több pályázatot adjanak be, és lehet-e egy 
ilyen ösztönző rendszerben gondolkodni? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az összesítésből számára is meglepetés és öröm volt 
néhány intézményvezető nagy aktivitása, de ugyanakkor elégedetlenség, hogy van néhány 
intézményvezető, akik nem tartották fontosnak a pályázatok beadását. Pintér Attila tanácsnok 
javaslatát támogatja és el fog járni ennek érdekében.  
. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy a kollégiumra egész évben nem volt kiírva pályázat. 
  
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy szeretné megvédeni az intézményvezetőket, ugyanis, 
ahogy látja az intézményhálózatukat, az intézményvezetők próbálnak maximumra törekedni a 
pályázatokkal kapcsolatban. Nincs apparátusuk a pályázatokhoz, sok segítséget kapnak a 
várostól, de jelenleg nagyon nehéz egy pályázatot elkészíteni. Hozzátette, hogy a Sportcsarnok és 
a Sportiskola esetében sem volt 2011-ben és idén sem pályázat kiírva. 
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy intézményvezetőnek kötelessége kihasználni 
minden lehetőséget, hogy a saját intézményét plusz forráshoz juttassa. Vannak jó példák és 
kevésbé követendő példák, de mind a kettő jellemző a kaposvári intézményekre. Hozzátette, hogy 
vannak olyan intézménytípusok, ahol rengeteg pályázati kiírás közül választhatnak, de vannak 
olyan intézménytípusok, akik bármennyire szeretnének pályázni, nem tudnak, mert nincs kiírva 
számukra pályázat. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2148   Száma: 12.04.26/18/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslatok elfogadásáról 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: 
 
61/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 
Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 2149   Száma: 12.04.26/19/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslatok elfogadásáról 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: 
 
62/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szent Imre Öröksége Ifjúsági 
és Szociális Alapítvánnyal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

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

-----20. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről ----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 2150   Száma: 12.04.26/20/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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: 
 
63/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanokon szolgalmi jog, vezetékjog és használati jog létesítésekor fizetendő egyszeri 
kártalanítás összege – amennyiben szakértői értékbecslés ettől nem tér el - a 7/2000. (II. 29.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott övezeti besorolás szerint: 
 
I. övezet, történelmi városmag, A pont:   6.000 Ft/m2 + ÁFA 
I. övezet, B, városközpont, és C, belváros pontok:  4.000 Ft/m2 + ÁFA 
II., családi házas és III. lakótelepi övezetben: 3.000 Ft/m2 + ÁFA 
Külterület: 200 Ft/m2 + ÁFA. 
 
Amennyiben az I. B és C övezetben a közmű szolgáltató a hagyományos burkolat felbontását 
követően a közterületet díszburkolattal állítja helyre, a díszburkolat költségének összegéig 
mentesül a kártalanítás megfizetése alól. A többségi önkormányzati tulajdonban lévő  
közszolgáltatókat egyedi kérelem alapján önkormányzati érdekből a Közgyűlés részben vagy 
egészben mentesítheti a kártalanítás megfizetése alól.  
A testület egyúttal a 357/2003. (XII.11.) önkormányzati határozatot és a 239/2005. (IX.15.) 
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.   
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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-----21. Előterjesztés a 3542/3 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítéséről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2151   Száma: 12.04.26/21/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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: 
 
64/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3542/3 hrsz-ú 
közterületi ingatlanból pályázat útján értékesít kb. 300 m2 nagyságú területet 5.000.-Ft+ÁFA 
vételáron.  
A közterület megnevezésű ingatlan telekalakítással érintett részét az önkormányzat a 
törzsvagyonából kivonja.  
A későbbiekben, a kialakult területre vonatkozóan Szabályozási Terv módosítást a Közgyűlés 
nem támogat, azt hosszú távon is KÖu-TF övezetbe szabályozza. Ennek tényét az adásvételi 
szerződésben rögzíteni kell.  
A telekalakítási munkarészeket a vevőnek kell elkészíttetnie saját költségén.  
A vevőnek a vételáron felül meg kell fizetnie az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségeket 
(értékbecslési díj, térképmásolat díj) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 
A Közgyűlés egyben felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:  2012. május 15. (pályázat kiírása) 
 
 

-----22. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2152   Száma: 12.04.26/22/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat javaslat elfogadásáról 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: 
 
65/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár MJV Közgyűlése megtárgyalta a Youth Football Fesztivál 2012. évi Kaposvári 
megrendezéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a rendezvény lebonyolításához 
8.000.000 Ft forrást biztosít a céltartalék terhére a Yogo Bonito Európa Kft-vel megkötendő 
együttműködési megállapodás alapján. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a melléklet 
együttműködési megállapodás aláírására.  
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. április 30.  
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-----23. Előterjesztés biztosíték nyújtásáról a "TDM szervezet fejlesztése Kaposváron és 
környékén" című projekthez ----- 

         
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2153   Száma: 12.04.26/23/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról 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: 
 
66/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „TDM  szervezet fejlesztése 
Kaposváron és környékén” című, DDOP-2.1.3/B-11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódó előleg igényléséhez a Kaposvár, 8/9/A/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség javára szóló, legfeljebb 42 110 105 Ft összegű jelzálog telekkönyvi 
bejegyzéséhez hozzájárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a jelzálog alapítására 
vonatkozó szerződés aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. június 30. 
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11. napirend folytatása 
 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette Rigó Jancsi emléktáblájának szövegét. „Rigó 
Jancsi (születési dátum) Európa hírű cigányprímás. Fiatal korában gyakran játszott itt a Korona 
Szállóban. Híressé tette őt romantikus szerelmi kapcsolata egy belga hercegnével és a róla 
elnevezett rigó jancsi sütemény is.” 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2154   Száma: 12.04.26/23/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
67/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Siposs Géza emléktáblát 
helyez el a Városháza Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlanának falára az előterjesztésben írt 
szöveggel.  

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
    Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2013. július 1.  

 



 

2012.08.03. 9:26 C:\temp\xxx\20120426.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    46/59 

 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Rigó Jancsi emléktáblát 
helyez el a Kapos Szálló Ady Endre utca 2. sz. alatti ingatlanának falára a következő 
szöveggel: 

RIGÓ JANCS I 
(1858-1927) 

Európai hírű cigányprímás 
 

Fiatal korában gyakran játszott itt, a Korona Szállóban.  
Híressé tette őt romantikus szerelmi kapcsolata egy belga hercegnével 

és a róla elnevezett rigó jancsi sütemény. 
 

Állíttatta: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 

2012 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
    Stickel Péter igazgató 
Határidő:   2012. december 31.  

 
-----24. Előterjesztés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Új telephelyének  

bejegyzéséről ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 2155   Száma: 12.04.26/24/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
68/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyeként a kaposvári 0133/2. hrsz.-ú ingatlant a cégjegyzékbe 
bejegyeztesse és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. április 27. 
 
 

-----25. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő  
megállapodásról ----- 

        
 

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

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

 
 

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

#: 2156   Száma: 12.04.26/25/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatokat a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a 
bizottságok kiegészítésével 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: 
 
69/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Német, a Lengyel és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal kötendő megállapodásokat az előterjesztés 1.-2 és 4. sz. melléklete 
szerint jóváhagyja.  

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, 
az előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodást kiegészítéssel hagyja jóvá.  

A megállapodás I., A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 
című fejezetét az alábbi 11. ponttal egészíti ki: 

 
„11. Kaposvár M egyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata segíti Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzatának határon átnyúló horvátországi kapcsolatait. E 
tekintetben kölcsönösen kiemelt figyelmet fordítanak az EU IPA programjában rejlő  
pályázati lehetőségekre, illetve azok megvalósulása során azokban való részvételre.” 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.  

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:  2012. április 30. 
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-----26. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2157   Száma: 12.04.26/26/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
70/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2012. május 15.  
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-----27. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg fennálló 
folyószámla hitelkeret szerződésének meghosszabbításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2158   Száma: 12.04.26/27/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
71/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az OTP Bank Nyr-nél 
kezdeményezi a folyamatban lévő folyószámlahitel kérelme bírálati idejére az 1-2-11-4300-0222-
6 számú, 1.200.000 e Ft összegű 2012. április 27-én lejáró folyószámlahitel szerződésének az 
eredeti feltételekkel 2012. május 31-ig történő meghosszabbítását az önkormányzat mindenkori 
likviditásának fenntartása érdekében.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. április 27. 
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-----28. Előterjesztés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2159   Száma: 12.04.26/28/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
72/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2012. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta.  
 
 

-----29. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról----- 
 

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2160   Száma: 12.04.26/29/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
Tárgya: 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
73/2012. (IV. 26.) 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 181/2008. (VI. 30.) önkormányzati határozatot a 
következőképpen módosítja. 
 

„Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Lonkahegyi út nyugati telektömbjében lévő  
0118/24; 0118/22; 0118/4 és 0118/6 hrsz-ú, valamint a Lonkahegyi út keleti telektömbjében 
lévő 18236/1-5 hrsz-ú ingatlanokat, a szabályozási terv szerint belterületbe csatolja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő: 2012. május 15. (a közlésre)  
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat 5. 
pontja végrehajtásának tárgyalása kapcsán úgy határozott, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékeltében képező bérleti szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  
 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 

     M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. augusztus 31. 
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3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 269/2009. (XII.10.) önkormányzati határozat 
végrehajtásának tárgyalása kapcsán úgy határozott, hogy az előterjesztés 2. számú 
mellékeltében képező használati szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  

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

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2011.  (III. 23.) önkormányzati határozatát 
visszavonja 
 

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

 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 268/2011. (XII. 15.)  önkormányzati határozat a. 

pontjának határidejét 2012. június 14-re módosítja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő: 2012. június 14.  
 

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 268/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat b. 
pontjának határidejét 2013. december 15-re módosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő: 2013. december 15.  

 
7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 274/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat 7. 

pontját visszavonja. 
 

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

 
8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 12/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 4. 

pontjának határidejét 2012. május 1-re módosítja.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    M olnár György igazgató 
            Dér Tamás igazgató 
 Határidő:   2012. május 01. (TAO pályázat benyújtása) 
    2012. június 15. közgyűlési tájékoztató a TAO pályázat eredményéről,  
    esetlegesen szükségessé váló megtakarítási intézkedésekről  
 



 

2012.08.03. 9:26 C:\temp\xxx\20120426.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    54/59 

 

9. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az 41/2012. (III. 26.) önkormányzati határozatát 2. 
pontját visszavonja 
 

 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő: azonnal 
 
 
10. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 43/2012. (III. 26.) önkormányzati határozatot a 

következő 2. ponttal egészíti ki: 
 

2. „Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Címzetes Főjegyzőt, hogy a 
következő táblázatban szereplő projektek előkészítésében, megvalósításában, valamint a 
projektmenedzseri feladatok ellátásában tegye meg a szükséges  intézkedéseket, a 
Polgármesteri Hivatal bevonásával.  

 
Támogatási szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós projektek, illetve a már 
beadott, de még bírálat alatt lévő pályázatok: 

1 DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése  

2 
DDOP-2.1.1/B Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 
fejlesztése 

3 
DDOP-2009-5.1.2/B-09-2010-0005 Kaposvár közösségi közlekedés színvonalának 
javítása infrastrukturális fejlesztésekkel 

4 DDOP-4.1.1/C "Nostru - szociális városrehabilitáció Kaposváron" - Nádasdi utca 

5 DDOP-4.1.1/C-09-1f-2011-0001 "M iénk itt a tér - szociális városrehabilitáció 
Kaposváron" - Domus tömb 

6 DDOP-5.1.1-11-2011-0002 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

7 DDOP-5.1.5/B-11-2011-0004 Kaposvár csapadékvíz-elvezetési fejlesztései 

8 
IPA-4 towers – Történelmi és kulturális út kialakítása Kaposvár, Kapronca, 
Nagykanizsa és Csáktornya között a helyi termékeken keresztül 

9 IPA-HUHR/1001/2.1.2/0005 - IPA- A határ menti régió gazdasági fejlődéséért  

10 
IPA-HUHR/1001/2.1.2/0005 - IPA- Work-flow – Határon átnyúló munkaerő-
áramlás elősegítése 

11 
IPA-HUHR/1001/2.2.2/0016 - Pannon Palette II – Partnerség előmozdítása a 
kultúra, a sport, a kulturális örökség és a turizmus területén Kapronca és Kaposvár 
között 

12 IPA-VitaliS – A határ menti régiókban lévő vízfolyások 
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13 
KEOP-4.2.0/B Napenergia hasznosítás révén a Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium használati melegvíz igény részleges kielégítése  

14 
KEOP-4.2.0/B/09-2010 A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezetékének 
kiépítése  

15 
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0093 Kerékpártárolók kiépítése és kerékpáros 
közlekedésre inspiráló kampány megvalósítása KM JV Polgármesteri Hivatalában 

16 
KEOP-6.2.0/B-11-2011-0028 Helyi termékvédjegy és helyi termékek boltjának 
kialakítása Kaposváron 

17 KÖZOP-5.5.0-2010-0019 Intermodális csomópont kialakítása 

18 
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0012 A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása Kaposváron 

19 TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep program” 

20 TIOP-1.2.1-08/2-2009-0012 Kaposvár a térség Agórája - az Agóra térsége  

 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2012. április 26.” 

 
11. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2012. (III. 26.) önkormányzati határozat 

határidejét 2012. április 26-ra módosítja.  
 

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

 
 

-----30. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 2161   Száma: 12.04.26/30/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
74/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2012. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----31. Előterjesztés Kaposvár csapadékvíz-elvezetés fejlesztései című pályázathoz 
szükséges önerő biztosításáról----- 

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

 
 

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

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

#: 2162   Száma: 12.04.26/31/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
75/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújtott be a DDOP-5.1.5/B-11-2011-

0004 azonosító számon, Kaposvár csapadékvíz-elvezetési fejlesztései címen. A Közgyűlés a 
pályázatához szükséges önerő biztosításáról szóló módosító előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi paraméterekkel együtt elfogadta: 

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

melléklete tartalmazza. 
- Pályázati konstrukció száma: DDOP-5.1.5/B-11-2011-0004. 
- A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége: 221.645.127,- Ft. 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

221.645.127,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 11.082.257,- Ft. Forrása: az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében megkötött 1 milliárd forint összegű 
hitelkeret-szerződésben rendelkezésre álló hitel.  

- A ROP forrásból igényelt támogatás összege: 210.562.870.- Ft. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   azonnal 
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2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a saját erőt 
– 11.082.257,- Ft összeget - költségvetésében elkülöníti.  

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

-----32. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2163   Száma: 12.04.26/32/0/A/KT 
Ideje: 2012 április 26 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
76/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
Szita Károly polgármester polgármesteri keretből 

- Búvópatak Alapítvány részére   50.000 Ft 
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Toponári Településrészi Önkormányzat 
- „Remény 2007” Alapítvány  20.000 Ft 

 
dr. Csató László tanácsnok képviselői keretből 

- Honvéd Utcai Tagiskola „Egészséges életmódért –  
Egészséges környezetért” Alapítvány részére            15.000 Ft 

- Honvéd Utcai Óvoda „Ép testben ép lélek”  
Alapítvány részére   10.000 Ft 

- II. Rákóczi Ferenc Tagiskola „Iskolánk Sportjáért” Alapítvány részére  10.000 Ft 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok képviselői keretéből 

- Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány részére  30.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

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


