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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2012. június 14. 
 
 

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 0 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 0 - 
36 Tóth István alpolgármester 0 - 
19 Hivatal #1 0 - 
20 Hivatal #2 0 - 
21 Hivatal #3 0 - 
22 Hivatal #4 0 - 
23 Hivatal #5 0 - 
24 Hivatal #6 0 - 
25 Hivatal #7 0 - 
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26 Könyvvizsgáló 0 - 
27 Kisebbségi Önkormányzat 0 - 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő Testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
hivatal kollégáit, a sajtó munkatársait és a Kapos Televízió nézőit. Megállapította a jelenléti ív  
alapján, hogy 16 képviselő van jelen, ezért a Közgyűlés határozatképes. Kérte, hogy a kiküldött 
napirendeken túl vegyék fel napirendre 

- a Kaposvár, Izzó utcai 36229/9. hrsz-ú ingatlanon történő telephelyfejlesztéshez 
szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásáról,  

- a Kaposvár-Budapest vasúti összeköttetés feltételeinek javításáról, valamint 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2169   Száma: 12.06.14/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 08:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
79/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a Kaposvár, Izzó utcai 3629/9. hrsz-ú ingatlanon történő telephely-fejlesztéshez szükséges 

önkormányzati nyilatkozat megadásáról,  

- a Budapest-Kaposvár közötti vasútvonal korszerűsítéséről, valamint  

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
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Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a 2012/2013. tanév előkészítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről 

és az autóbusz menetrend módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

3. Előterjesztés a Somogyvíz Kft-nek a Kavíz Kft-be történő beolvadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
5. Előterjesztés az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

magasabb vezetői megbízásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
6. Előterjesztés Kaposvári Sportközpont és Sportiskola magasabb vezetői megbízásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
7. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
8. Előterjesztés a helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
9. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti Terv 

módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
10. Előterjesztés a köztisztasági rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
11. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok további hasznosításáról, 

valamint intézmények alapító okiratainak 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
12. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére 

kötendő szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
13. Előterjesztés a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú „Kaposvár közösségi közlekedés  

színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel” című projekt keretében a Kaposvár-
Toponár 2 db autóbusz öbölpár kivitelezése szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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14. Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Baptista 

Gyülekezet együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
15. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
16. Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatt lévő helyiség portálcsere költségeinek 

bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

17. Előterjesztés a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” tárgyú beruházáshoz szükséges 
hitel ingatlanfedezete 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
18. Előterjesztés a Közgyűlés 2012. évi munkatervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
19. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő 15 m2 alapterületű garázs 

bérbevételére érkezett ajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
20. Előterjesztés „AGÓRA” épületében lévő étterem és büfé hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
21. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub 

idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2012-2013. évi bajnokságra vonatkozó 
elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
22. Előterjesztés a Cigány Szociális és Művelődési M ódszertani Bázissal kötendő bérleti 

szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
23. Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. június-szeptember 

hónapokban benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
24. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
25. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
26. Előterjesztés Dr. Áder János köztársasági elnök 2012. június 6-án kelt nyilatkozatához való 

csatlakozásról 
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Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
27. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó utcai 3629/9. hrsz-ú ingatlanon történő telephely-fejlesztéshez 

szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
28. Szóbeli előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
29. Interpelláció 
 
30. Kérdés 
 
 

31.  Előterjesztés a Kaposvár-Budapest vasúti összeköttetés feltételeinek javításáról és  
Előterjesztés döntés kezdeményezéséről kormánynál (a Kaposvár és Dombóvár közötti 
vasúti pályaszakasz korszerűsítése érdekében)  

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Pintér Attila tanácsnok 
 
 

-----1. Előterjesztés a 2012/2013. tanév előkészítéséről ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Gyallai Katalint, a Munkácsy M ihály Gimnázium és 
Héra Zoltánt, a Toldi Lakótelepi Tagiskola igazgatóját. Megköszönte Garami Tímeának, a Toldi 
és Ratasics Jánosnak, a M unkácsy Szülői választmánya képviselőjének, hogy elfogadták a 
meghívásukat. Az előterjesztés kapcsán megfogalmazott módosító indítványokat elfogadásra 
javasolja.  
Elmondta, hogy minden évben a nyár előtti utolsó ülésen tárgyalják a tanév előkészítésről szóló 
előterjesztést, figyelembe véve a beiratkozások eredményeit. A beiratkozások lezárultak, 
augusztusba várható még kisebb-nagyobb mozgás akár  az általános iskoláknál a napközis 
csoportok tekintetében, akár a középfokú oktatási intézményeiknél a beiratkozások tekintetében. 
Elmondta, hogy azért kérte a Munkácsy M ihály Gimnázium és a Toldi Lakótelepi Tagiskola 
képviselőit és igazgatóit a részvételre, mert a szülők részéről a M unkácsy Mihály Gimnázium, 
illetve a Toldi Lakótelepi Tagiskola választmánya részéről is megfogalmazódott egy kérés, mely 
az előterjesztésben alternatíva formájában szerepel. Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottságok 
támogatják az előterjesztést, hozzátette, hogy mindkét esetben a 15/B változat támogatása mellett 
döntöttek. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
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dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az Oktatási Bizottsági ülésen több kérdést is 
megfogalmazott a közoktatási év tervezésével kapcsolatban, ami arra irányult, hogy mit tud a 
hivatali apparátus, továbbá milyen hivatalos tudomása van arról, hogy hogyan zajlik majd jövő év 
január 1-jétől a közoktatás államosítása és sok olyan szakmai, szakpolitikai kérdés, amelyre senki 
nem tudott választ adni. Szerinte ez szégyenteljes, hogy sem a hivatali apparátus, sem a tanárok, 
sem az iskolaigazgatók nem tudják azt, hogy pontosan hogyan fog ez a folyamat lezajlani. Azt 
sem lehet tudni, hogy január 1-jétől az Önkormányzatoknak lesz-e feladatuk az intézmények 
fenntartása tekintetében. Jól látszik, hogy a szakmai irányítás az ideológiai agymosásra kiválóan 
alkalmas, a személyi döntések irányított meghozatalára alkalmas lesz, de hogy az egész rendszer 
hogyan fog működni,  arról semmit nem lehet tudni. Hozzátette, hogy vannak politikai 
nyilatkozatok, de ezek nem jogforrások, nem garanciák semmire. Nehéz helyzetben lehetett az 
apparátus, amikor ezt a tervező munkát elvégezte, mai információk alapján egy jó és tisztességes 
előterjesztést készült, ezekről a hiányosságokról nem az itteni szakemberek tehetnek. Elmondta, 
hogy egy dologra még alkalmas az előterjesztés, ugyanis kiderül az, hogy a Toldi Iskola 
megszüntetése ügyében a város vezetése, hazug politikát folytatott. Ugyanis egy évvel ezelőtt, 
amikor a Toldi bezárása ellen sokan szót emeltek, akkor a város vezetésének hivatalos álláspontja 
az volt, hogy mindenki zavarkeltő, aki azt állítja, hogy a Toldit megszüntetik, miközben úgy 
kezdődött a határozati javaslat, hogy az az iskola megszűnik és a gimnáziumi rész beolvad a 
M unkácsyba az általános iskolai rész pedig az általános iskolába. M ost pedig a szülőkre 
hivatkozva mondják azt, hogy költözzenek át a Toldi Iskola épületéből a gimnáziumi osztályok a 
M unkácsy épületébe. Tavaly egy olyan helyzet állt elő, amely rossz volt a szülőknek, a 
gyerekeknek és a tantestületnek, továbbá senki nem akarta,  szakmailag nem volt alátámasztva. 
Jelenleg, amikor két rossz közül választhatnak és a kisebbik rosszat választják, arra hivatkozva, 
hogy az történik, amit a szülők akarnak. Véleménye szerint ez egy hazug eljárás.  
 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, hogy a költségvetés mellett az év egyik legnagyobb 
előterjesztéséről tárgyalnak. Az előterjesztésből a Munkácsy Gimnáziumot emelte ki és 
elmondta, hogy az iskolaszék önkormányzati tagjaként részt vett az iskolaszék ülésén, ahol sok 
tapasztalatot tudott szerezni. Részt vett a Szondi, illetve a Kossuth Lajos utcai rész, szülők, 
tanárok és diákok is. Elmondta, hogy a mai diákok hihetetlen nyíltan és szépen tudják 
megfogalmazni véleményeiket és nagyon fontosnak tartja ezt a találkozót. Az iskolaszék 
álláspontja az volt, hogy egyértelműen a B verziót támogatják.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy jó hallani, hogy a Polgármester úr  és a Közgyűlés 
néhány tagja, mint Dér Tamás képviselő úr is aktív párbeszédben van a szülői közösséggel az 
iskola ügyét illetően. Akkor kellett volna ezt hallani, amikor az eredeti előterjesztést tárgyalták, 
amikor arról volt szó, hogy a Toldi Iskola tagintézménye lesz a M unkácsy Gimnáziumnak vagy 
nem. Hozzátette, hogy Polgármester úr elment a szülői fórumra, melyen személyesen is részt vett, 
de igazi válaszokat a szülők nem kaptak. Elmondta, hogy van egy alapvetően kedvezőtlen 
helyzet, amit valamilyen módon fel kellene oldani.  Hozzátette, hogy a szülők abban partnerek, 
hogy kevésbé rosszul legyen megoldva ez a helyzet, ezáltal a B változatot támogatják.  
  
dr. Giber Vilmos képviselő hozzátette, hogy azért nem lehet tudni, hogy mi lesz 2013. január 1-
jén, mert jelen pillanatban az önkormányzatokkal folyamatos egyeztetésben van a jelenlegi 
oktatási irányítás. Azért van erre szükség, mert 8 éven keresztül minden évben úgy hozták be ezt 
az előterjesztést, hogy hiányzik több millió forint a város keretéből ahhoz, hogy az intézményeket 
fenntartsa. Hozzátette, hogy 8 év alatt összesen 800 milliárd forint lett kivonva a magyar 
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közoktatásból és elérkeztek egy olyan ponthoz, amikor már az önkormányzatok képtelen 
fenntartani, és ezért kellett az állami szerepvállalás. Ez egy olyan horderejű átalakulás a magyar 
közoktatásban, melyet valóban nagyon megfontoltan kell megtenni és valószínű ezért van az, 
hogy nem ugyanúgy, mint 1948-ban, amikor pártutasításra az összes egyházi intézményt állami 
fenntartásba vették, akkor az intézményeknek a 76%-a volt egyházi fenntartásban és lezavarták 
az egészet 2 hónap alatt. Elmondta, hogy ez jelenleg sokkal jobb előkészítés alatt van és úgy 
gondolja, hogy mindenféleképpen a közoktatás érdekét szolgálja. Hozzátette, hogy ennek egy 
kicsi része a M unkácsy és a Toldi vitája, ugyanis itt is minden érintettnek meg kell szólalnia és az 
észszerűségnek és ezen belül a jogszerűségnek is működnie kell.  Elmondta, azt, hogy a közösség 
és a nagy többség mit akar, minden esetben figyelembe kell venni.  
 
Szita Károly polgármester kérte Garami Tímeát és Ratasics Jánost, hogy mondják el a 
véleményüket az üggyel kapcsolatban, ugyanis szeretné ezt az ügyet is olyan keretek között 
tartani, amely az ő véleményüket maximálisan figyelembe veszi. Az előterjesztésben két 
alternatíva szerepel, az egyik azt mondja, amit tavaly a szülők felé vállaltak, hogy aki ott van a 
Toldiban az abban az épületben fog leérettségizni fizikailag is. A másik alternatíva az Önök 
kérését fogalmazza meg, amelyet leírtak levélben és szóban is elmondtak, illetve a szülői 
választmány ülésén is megerősítettek. Kérte a szülői választmány képviselőit, hogy a Képviselő 
Testület előtt mondják el, hogy fenntartják-e az álláspontjukat.  
 
Garami Tímea Toldi szülői választmány képviselője elmondta, hogy valóban a Toldi Iskola 
részéről azzal a kéréssel fordultak Polgármester úrhoz, hogy had mehessenek át a M unkácsy 
épületébe, ugyanis a tavalyi rossz döntés következtében úgy gondolja, hogy más lehetőségük nem 
maradt. 
  
Ratasics János Munkácsy szülői választmány képviselője véleménye szerint a szülői 
választmánya a M unkácsy Iskolának egységes, úgyhogy az idei év tapasztalata alapján, illetve a 
az ott tanuló gyerekek érdekeit figyelembe véve a véleményüket teljes mértékben fenntartják.  
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2170   Száma: 12.06.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 08:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 15.) pontjának „B” változatának elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73.33 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 26.67 22.22 
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Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2171   Száma: 12.06.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a bizottságok által támogatott módosító indítványok elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2172   Száma: 12.06.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
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M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a módosító indítványokkal együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
80/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közoktatási törvény 102 § 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján a 3. számú melléklet II. rész 7. 
pontjának megfelelően szükség esetén hozzájárul a maximális osztály  és csoportlétszámok 20 %-
kal történő túllépéséhez, ha az intézmény ezt oktatásszervezési indok alapján hajtja végre és a 
szükséges egyetértő nyilatkozatokat a nevesített csoportokra vagy osztályokra beszerzi. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  2012. szeptember 01. 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közoktatási törvény 102 § 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján a 3. számú melléklet II. rész 8. 
pontjának megfelelően szükség esetén hozzájárul a 7.  pontban meghatározott maximális 
létszámok további 10 %-os túllépéséhez, ha az intézmény ezt oktatásszervezési indok alapján 
hajtja végre és  a szükséges egyetértő nyilatkozatokat a nevesített csoportokra vagy osztályokra 
beszerzi. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  Érintett közoktatási intézmények vezetői, igaz gatói 
 Határidő:  2012. szeptember 01. 
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3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Orci - Patalom Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 15. 
 

4.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Magyaregres Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 15. 
 

 
5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Kaposújlak Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 15. 
 

6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását az előterjesztés 4. 
számú melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 15. 
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7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2012/2013-as nevelési évre az óvodák 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg. 

 

Intézmény 

Reggeli nyitás 
időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

1. Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

2. Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

3. Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

4. Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
M adár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

5. Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,45 17,15 10,30 

6.  Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 

 
    Felelős:              Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
    Határidő:           2012. szeptember 01.  
 
8.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as nevelési évre 
az óvodákban, a gyógytestnevelésre jogosult gyerekek ellátásával  a Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, M ódszertani Központ és Nevelési Tanácsadót 
bízza meg, melyhez 1 fő gyógytestnevelő álláshelyet és 11 túlórát biztosít, 2012. szeptember 01-
től a 2012/2013-as nevelési évre.  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
  M olnár György igazgató 
  Dr. Benczéné Csorba M argit igazgató 
 Határidő:  2012. szeptember 01. 
 
9.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Kinizsi Ltp-i Tagiskolában 1 osztályt zárol és a Kaposvári Központi Általános Iskolából 2012.  
szeptember 1-től 1 pedagógus státuszt és 14,5 órát elvon. 
Költségvetési vonzata (ált.isk.3. sz. melléklet): 
2012. évben személyi juttatás 734 e Ft, járulék 198 e Ft, összesen 932 e Ft,  
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2013. évben személyi juttatás 1 907 e Ft, járulék 515 e Ft, összesen 2 421 e Ft megtakarítás  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
10.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Gárdonyi Géza Tagiskolában 1 osztályt zárol és a Kaposvári Központi Általános Iskolából 2012.  
szeptember 1-től 1 pedagógus státuszt elvon. 
Költségvetési vonzata (ált.isk.3. sz. melléklet): 
2012. évben személyi juttatás 566 e Ft, járulék 153 e Ft, összesen 719 e Ft,  
2013. évben  személyi juttatás 1 699 e Ft, járulék 459 e Ft, összesen 2 158 e Ft megtakarítás  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
11.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Kisfaludy Utcai Tagiskolában 1 napközis csoportot zárol és a Kaposvári Központi Általános 
Iskolából 2012. szeptember 1-től 1 pedagógus státuszt elvon. 
Költségvetési vonzata (ált.isk. 3. sz. melléklet): 
2012. évben személyi juttatás 420 e Ft, járulék 113 e Ft, összesen 533 e Ft,  
2013. évben  személyi juttatás 1 260 e Ft, járulék 340 e Ft, összesen  1 600 e Ft megtakarítás  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
12.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévtől a 
Zrínyi Ilona Tagiskolának, a két tanítási nyelvű osztályaiban az angol nyelvi lektor számára 
további heti 2 órát, osztálybontásra 2 órát, összesen 4 órát, valamint három pedagógus számára 
nyelvpótlékot biztosít, 2012. szeptember 01-től.  
Költségvetési vonzata (ált.isk 3. sz. melléklet). 
2012. évben személyi juttatás 266 e Ft, járulék 72 e Ft, összesen 338 e Ft,  
2013. évben személyi juttatás 719 e Ft, járulék 194 e Ft, összesen 913 e  Ft  
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
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13.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2012.  december 31-ig a Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és M ódszertani Központ részére szakszolgálati 
feladatok ellátására, az e célra rendelkezésre álló normatívából, 13 státusz és 39 óra biztosítását 
engedélyezi határozott időre, amelynek költségei megállapodás szerint a Kaposvári Többcélú 
Kistérségi Társulást terhelik.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Dr. Benczéné Csorba M argit iskolaigaz gató 
Határidő:   2012. szeptember 01.  
 
 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. szeptember 01-i hatállyal a 
következőképpen módosítja:  
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alapító okirat 3. pontját a következőképpen módosítja:  

3.f) pont pontja, „Tanszakok a tanított hangszerekkel” fejezet módosul, és a 4. számot kapja. 
            

4.)  Tanszakok a tanított hangszerekkel 2012. szeptember 1-től  
 Billentyűs tanszak: zongora, kötelező zongora, zongorakíséret a többi hangszerrel    együtt 

             Vonós és akkordikus tanszak: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, gitár, ütő, 
             Fúvós tanszak: 
                      Fafúvós hangszerek: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon 
                      Rézfúvós hangszerek: trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, bariton, tuba 
                       
             Zeneismert és vokális tanszak: szolfézs kötelező, szolfézs főtárgy, zeneelmélet, 

zenetörténet-zeneirodalom, magánének 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alapító  okirat 10. pontja  a 11.  sorszámot kapja, és a 

következőképpen bővül:  

               11.)  Szakfeladat száma:  
   852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
   856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
   900121  Zeneművészeti tevékenység 
   900200  Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
   900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító  okirat 16. pontja  a 17.  sorszámot kapja, és a 
következőképpen módosul:  
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            A hatálybalépés időpontja: 2010. december 20.         helyett 

               A hatálybalépés időpontja: 2012. szeptember 01. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    Nagyné Soltra M ónika iskolaigazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
15.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy M ihály 
Gimnázium Szondi utcai és a  Kossuth Lajos utcai telephelyének összeköltözéséhez hozzájárul, 
és engedélyezi az Egészségügyi Főiskola épületében 3 tanterem bérlését 2012. szeptember 1-től  
2013. április 30-ig. A bérbevételhez kacsolódó költségek pénzügyi fedezetét  a Szondi utcai 
telephelyen történő oktatáshoz jóváhagyott   heti 46,5 többlet óra fenntartói támogatása biztosítja.  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Gyallai Katalin igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
 
16.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Táncsics Mihály Gimnáziumban évfolyamváltozásból adódó heti 19 órát biztosít, 2012. 
szeptember 01-től.  
Költségvetési vonzata: 2012. évben személyi juttatás 474 e Ft, járulék 128 e Ft, összesen 602 e 
Ft, 2013. évben személyi juttatás 988 e Ft, járulék 267 e Ft, összesen 1 255 e Ft, éves összesen: 
1 857 e Ft.   
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Reőthy Ferenc igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
 
17.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari 
Szakképző Iskola és Kollégiumban 3 osztályt zárol, 2012. szeptember 1-től és heti 6 órát elvon. 
Költségvetési vonzata 2012. évben személyi juttatás 145 e Ft, járulék 39 e Ft, összesen 184 e Ft, 
2013. évben személyi juttatás 302 e Ft, járulék 82 e Ft, összesen 384 e Ft, éves összesen: 568 e Ft 
megtakarítás. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Agócs Attila igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 1. 
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18.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolában 2012. szeptember 1-től 1fő pedagógus 
álláshelyet és heti 8 órát elvon. 
Költségvetési vonzata 2012. évben személyi juttatás 183 e Ft, járulék 50 e Ft, összesen 233 e Ft, 
2013. évben személyi juttatás 382 e Ft, járulék 103 e Ft, összesen 485 e Ft, éves összesen:  718 e 
Ft megtakarítás  
 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Balázs Tibor igaz gató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
 
19.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában 2 osztályt zárol és 2012. szeptember 1-től 
88 órát elvon. 
 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Keczeli László igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
 
20.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában 3 osztályt zárol és 2012. 
szeptember 1-től  107 órát( ebből 79 óra pénzügyi fedezete már elvonásra került) elvon. A 
további 28 gyakorlati óra elvonásának költségvetési vonzata 2012. évben személyi juttatás 450 e 
Ft, járulék 121 e Ft, összesen  
571 e Ft, 2013. évben személyi juttatás 937 e Ft, járulék 252 e Ft, összesen 1189 e Ft, éves 
összesen: 1 760 e Ft megtakarítás. 
 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
 
21.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben az 
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 1 osztályt zárol és 2012. 
szeptember 1-től  48 órát elvon. 
Költségvetési vonzata 2012. évben személyi juttatás 1 170 e Ft, járulék 316 e Ft, összesen  
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1 486 e Ft, 2013. évben személyi juttatás 2 437 e Ft, járulék 658 e Ft, összesen 3 095 e Ft, éves 
összesen:4 581 e Ft megtakarítás  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Horváth M iklós igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
22.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012/2013-as tanévben a 
Zichy M ihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégiumban 1 osztályt zárol. Az 
intézmény 2012. szeptember 1-től érvényes heti órakeretéhez a hiányzó heti 82 óra pénzügyi 
fedezetét biztosítja. 
2012. évben személyi juttatás 1 855 e Ft, járulék 501 e Ft, összesen 2 356 e Ft, 2013. évben 
személyi juttatás 3 864 e Ft, járulék 1043 e Ft, összesen 4907 e  Ft, éves összesen: 7 263 e Ft 
többletkiadás (Középfok/3. sz. melléklet). 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Tamás Károly igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
 
 
23.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a Zichy M ihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát 2012.szeptember 01-i 
hatállyal a következőképpen módosítja:  

          1. A  Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirat 1. 
pontjából törlésre kerül  „Ruhaipari Szakképző Iskola” szöveg rész, és a következő 
módosításra kerül: Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. 

 
         2. A fentiek miatt, a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium 

alapító okirat 2. pontja, az iskola rövid neve, is módosításra kerül: 
A Zichy M ihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium helyett, Zichy 
Mihály Iparművészeti Szakközépiskola. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató   
    M olnár György igazgató 
    Tamás Károly igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 01. 
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24.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 
a 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig. nyújtandó szakszolgálatok ellátására vonatkozó 
M egállapodást, az előterjesztés „Bárczi” 3. számú melléklete szerint jóváhagyja, egyben 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
    Dr. Benczéné Csorba M argit igazgató 
 Határidő:  2012. szeptember  01. 
 
25.) A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években is biztosítani tudja. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 

A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. szeptember 27. (létszámcsökkentési pályázat) 

 
 

-----2. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási 
szerződésről és az autóbusz menetrend módosításáról ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy az autóbusz 
menetrend módosítás és a járatcsökkentés 17.700.000,- forint veszteség csökkenést jelent a cég 
számmára. Megkérdezte, hogy a Zrt. összesen mennyi veszteséggel számol és mi lesz a többivel.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az év eleji közgyűlésen a költségvetésben döntöttek 
a Tömegközlekedési Zrt. támogatásáról, akkor a tavalyi támogatáshoz képest kevesebb 
támogatást állapított meg a testület. A Képviselő Testület a Holdingon keresztül a 
Tömegközlekedési Zrt-t arra kérte, hogy a dinamikus utas tájékoztató, illetve a közlekedés 
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átalakításáról szóló elnyert európai uniós önrészt is a Tömegközlekedési Zrt. használja fel. A 17 
millió forintos költségcsökkentés nem jelent semmit, ahhoz képest, amilyen helyzetben a 
tömegközlekedési társaságok vannak. A nyári menetrendek bevezetésének nagyon egyszerű az 
oka, ugyanis jóval kevesebb az utas. Sok tanulóbérletük van, amit a tanulók azért vettek igénybe, 
hogy iskolába járjanak és ez a nyáron kiesik. Hozzátette, hogy a M egyei Jogú Városok 90%-ában 
van nyári menetrend, úgy állították össze, hogy se nem reggel a csúcsidőben, mikor az emberek 
dolgozni mennek se nem délután mikor hazamennek a munkából nem változtat a menetrenden. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Zrt. befogadta Dér Tamás tanácsnok úr kérését, hogy indítsanak 
plusz járatokat a Városi Fürdőhöz. Tanácsnok Úr nevében is megköszönte, hogy a kérésüket 
befogadták és plusz kettő járatot indítottak be e célra.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos képviselő kiegészítésként elmondta, hogy kollégium megindulása, 2003.  
szeptember 1-je óta szerződésben állnak a Tömegközlekedési Zrt-vel, tehát szeptember 1-jétől 
júnuis 15-éig minden reggel, a tanítási időben 7:15 és 7:25-kor kimondottan csak a kollégisták 
miatt buszt indítanak. Az intézményen belül árulják a bérletet és a jegyet. Amikor június 15-ével 
vége a tanévnek, akkor 300-350 fő kiesik és teljesen logikus lépés, hogy kiveszik azokat a 
járatokat. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy abban az esetben tudja elfogadni azt, amit 
Polgármester úr mondott, miszerint 17 millió forint veszteségcsökkentés nem nagy dolog, ha 
hozzáteszi Polgármester úr azt is, hogy mi lesz a többi veszteséggel. Szerinte a nyári menetrend 
bevezetése támogatható, ugyanis van logikája annak az érvelésnek, amit az anyag tartalmaz. 
Elmondta, hogy biztosan lesz majd olyan, akit érzékenyen érint a nyári menetrend bevezetése, 
mert nem iskolába járás és munkába járás céljából használják a tömegközlekedést, hanem más 
célból. De nem érti azt, hogy már a költségvetés tárgyalásánál is látszott, hogy a 
Tömegközlekedés finanszírozásában problémák vannak. Elmondta, hogy Polgármester úr válasza 
akkor az volt, hogy majd a Holding, meg a takarékosság,  meg az ésszerűség meghozza a 
szükséges finanszírozást, miközben az egekbe emelkedett az üzemanyag ára, tehát többe kerül az 
egész rendszer működtetése. Véleménye szerint irreális elvárásokat fogalmaztak meg. Ezért 
szeretné látni, hogy mi lesz a veszteséggel és hogyan tud biztonságosan működni a 
Tömegközlekedés. 
 
Dér Tamás tanácsnok megköszönte igaz gató asszonynak a rugalmas döntést és azt, hogy 
átalakították a menetrendet. További kérése lenne, hogy vizsgálják meg hogyan lehetne ősztől a 
Jégcsarnokot is hasonlóan megközelíteni és járatokkal sűríteni, fő leg a hétvégi időszakban.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok szerinte dr. Lamperth M ónika képviselő asszony felvetése, és amit a 
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-re mondtak nem kaposvári tömegközlekedési probléma. 
M agyarországon az összes tömegközlekedési cég veszteséges. Ennek nagyon sok oka van, de ez 
nem kaposvári eredetű, ugyanis 2006 óta az állami dotáció nem változott. Hozzátette, hogy 
Kaposváron, de máshol is az utazó közönségnek a 24%-a nem fizető utas, ebben tartozik bele a 
65 éven felüli nyugdíjasok és  az egyéb kedvezményezettek. Természetesen azokat az árakat, 
amelyeket ki kell fizetni díjban, azok nem piaci árak, azok is kicsit módosított árak. Ha a piaci 
árakkal dolgoznának, akkor többszörösére kellene emelni az árakat. A közszolgálati szerződés 
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tartalmazza az európai uniós irányelvet, miszerint, ha a cégnél veszteség keletkezik, akkor a 
veszteséget ki kell egyenlíteni. Jelenleg a 2012. üzleti terv veszteséggel számol, annak ellenére,  
hogy az Önkormányzat támogatja a tömegközlekedést. Két variáció van a megoldásra – a 
harmadik a veszteség –, ha a járatokat nagyon lecsökkentik, vagy ha irreális magasra megemelik 
az árakat. El kell dönteni, hogy a sok gazdasági kényszerből melyiket választják, de valószínű, 
hogy azt, ami eddig is volt, hogy a cég ezután is veszteséges lesz és az Önkormányzat, mint 
tulajdonos a Holdingon keresztül próbálja kipótolni az összeget. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta dr. Szép Tamás tanácsnok úrnak, hogy nem arról van szó, 
hogy a Tömegközlekedési Zrt-re szeretnék terhelni azt a problémát, hogy M agyarországon 
veszteséges a tömegközlekedés. A jelenlegi feltételek mellett nem lehet nyereséges 
tömegközlekedésről beszélni, hanem finanszírozhatóvá kell tenni a tömegközlekedést. 
Véleménye szerint, ugyanúgy lehetne a Kaposvári Egyetem felé sűríteni a járatokat, ugyanis a 
hallgatók és több oktató részéről is felmerült annak az igénye. De ha az egyetem vezetősége nem 
fogalmazott meg ilyen kérést, akkor csak jelezni kívánta, hogy igényeket fogalmaznak meg 
közben pedig a veszteség egyértelműen nő. Hozzátette, hogy az alapvető kérdés az, hogy ilyen 
körülmények között hogyan lehet biztonságosan finanszírozni a Kaposvári Tömegközlekedési 
Zrt-t. 
 
Kiss Tamás képviselő véleménye szerint ennél az előterjesztésnél dr. Lamperth M ónika 
képviselő asszonynak egyik lehetőség sem fog tetszeni. Vass Albert idézetével élve elmondta, 
hogy „Ami azelőtt a tied volt, az most másé. Ami azelőtt jó volt, az most rossz. Ami azelőtt 
okosság volt, az ma lopás. S ami azelőtt lopás volt, az most a törvény. És ezt úgy nevezik, hogy 
szocializmus.” 
   
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy ebben az évben a Tömegközlekedési 
Részvénytársaságnak a város 167 millió forintot ad, ugyanis a költségvetésben ez fogadták el.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 2173   Száma: 12.06.14/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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81/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.)  A Közgyűlés a 2013. január 1-jén hatályba lépő közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 

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

 
2.)  A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező nyári menetrend bevezetését a 2012. június 

16-tól 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra, az őszi menetrend alkalmazását 2012. 
szeptember 1-től jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a 2004. december 16-án kötött 
közszolgáltatási szerződés menetrend megváltoztatására vonatkozó módosításának aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. június 15. 

 
 
 

-----3. Előterjesztés a S omogyvíz Kft-nek a Kavíz Kft-be történő beolvadásáról  ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 2174   Száma: 12.06.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 08:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok 
alapján hozzájárul a Kapos Holding Zrt. Tulajdonában lévő közszolgáltatási tevékenységet végző 
KAVÍZ Kft. átalakulásához oly módon, hogy a Somogyvíz Kft. beolvad a KAVÍZ Kft-be. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigazgatóját a KAVÍZ Kft. 
átalakulásával kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 Határidő:   2012. szeptember 1. 
 
 

-----4. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról  ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez az előterjesztés is hasonlóan a tanév előkészítő 
előterjesztéshez sorolható, ugyanis minden évben júniusban, a nyári szünet előtti utolsó 
Közgyűlésen tárgyalják. Elmondta, mikor év elején döntöttek a költségvetés elfogadásáról, akkor 
úgy döntöttek, hogy 2012. évben új hitelt nem vesznek fel és 2012. december 31-re a 
folyószámlahitelük nulla lesz. Ezt továbbra is fenntartják. M ég ebben az évben egy 12 milliárd 
forint értékű beruházási program előkészítését kezdik el, illetve a program jelentős része el is fog 
indulni. Az európai uniós forrásokat úgy használják ki,  hogy új hitel felvételére nem lesz 
szükségük. Ez különös figyelmet érdemel, ugyanis ma M agyarországon a gazdasági és a 
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pénzügyi válság miatt alig vannak beruházások. Amikor ezt a programot megfogalmazták, akkor 
nem a múltat nézték, hanem a közelmúltba, amit a kaposváriak kértek. A „Kaposvár a 
legfontosabb” címet viselő várospolitikai programban a kaposváriak leírták kérésüket, amit a 
Képviselő Testület is elfogadott 1,5 évvel ezelőtt. Tájékoztatásul említett néhányat azok közül: 
több utcánál jelentős csapadékvíz elvezetési programot hajtanak végre, amely 250 millió forintba 
kerül, továbbá egy 570 millió forint összértékű programot kezdenek el a tömegközlekedési 
infrastruktúra fejlesztés javítására, amely három elemből áll.  Elmondta, hogy a városban azoknál 
a buszmegállóknál, ahol még nincsenek fedett buszvárók szeretnék azt kiépíteni, továbbá a 
dinamikus utas tájékoztatókat és elektronikus jegyrendszer bevezetését. 59 millió forint látható az 
előterjesztésben, amely kerékpárút építésére van. Tóth István alpolgármester úr koordinálásával 
folyik a munka, a kerékpárosokkal végig biciklizték azokon a területeken és a véleményüket 
kérte, hogy milyen utakon menjen a kerékpárút. Egy másik előterjesztésben szerepel, hogy 
100%-os európai uniós támogatással megvalósuló kerékpárút programra nyújtják be a 
pályázatukat. 500 millió forint a maximálisan elnyerhető összeg, amely 80 km hosszú kerékpárút 
építését jelenti, amely mellé rakták még a Szentjakabi Bencés Apátságnál levő színpad felújítását 
is. Sikeres pályázat esetén az 59 millió  forintos kerékpárút program 559 millió forintos 
beruházási program lesz. Várják az élelmiszer védjegy pályázatuk elbírálását, a 
költségvetésükben 50 millió  forintot szerepeltettek, ugyanis már neki állnának a régi 
Vásárcsarnok épületének a felújításának. Erre a pályázatra várnak, mert akkor a két munkát 
párhuzamosan tudják végezni. Elmondta, hogy 1 milliárd 60 millió forintért elindul a távhő 
rekonstrukciós programjuk és ez lehetőséget ad nagyon sok mindenre, többek között a Kaposi 
M ór Oktató Kórház távhő rendszerre való rácsatlakozására és azt, hogy fajlagosan olcsóbbá 
tudják tenni a távhő rendszer működtetését. Elmondta, hogy több fogyasztó bekapcsolásával nem 
lesznek kitéve a gázár rendszeres változásának. Legkésőbb a hónap közepéig nyújtják be a 
második fordulóra a pályázatukat a volt Domus Áruház és a Sávház közötti területnek a 
rendbetételére, illetve a Szentjakab egy részének a rendezésére. Elindult a tervezési program az 
intermodális csomópont kialakításánál és  két hét múlva már lesznek olyan munkaanyagok, 
amelyek ezt a több milliárd forint értékű programot megalapozzák. Elmondta, hogy folyik a 
beruházás a Desedán is, látható arra, hogy a füredi oldalon már a hidat felhelyezték a tóra, de a 
toponári oldalon is áll a dupla olyan hosszúságú híd, amely a félszigetre való be és kijárást teszi 
lehetővé, továbbá folyik a Rippl-Rónai Villa felújítása is. Hozzátette, hogy ezután fogják kiírni a 
pályázatot a látogató központra, illetve az ökoturisztikai út megépítésére. Végül kettőt emelt még 
ki, amely a legnagyobbak közé tartozik: az egyik már elkezdődött, 29 település 
hulladéklerakójának a rekultivációja, illetve egy új kaposmenti hulladékgazdálkodási program 
elindítás, amely több mint 4 milliárd forintba kerül.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a Füredi II. laktanya területével mi a helyzet, a város 
vezetésének milyen szándékai vannak a terület hasznosítását illetően és mi fog most következni, 
amikor a beépítési kötelezettség 2011. március 27-én lejárt. Hozzátette, hogy mindenki érdeke az, 
hogy a terület beépítésre kerüljön, beruházások legyenek rajta és ezzel együtt új munkahelyek 
teremtődjenek. M egkérdezte, hogy mikor kerül átadásra a Rippl-Rónai Villa és van-e arra esély, 
hogy a Nemzetközi Kamarazenekari Fesztiválra át tudják adni a megújult villát. A 2011. évi 
beszámolóban a többéves kötelezettségvállalást illetően 34 milliárd 37 millió  forintot állapítottak 
meg, a mostani költségvetési rendeletmódosításukban a többéves kötelezettségvállalásuknál 31,2 
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milliárd forint szerepel. Mi az oka és honnan keletkezett a különbözet fél év alatt. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte az uszoda gázellátásának sikeres beruházásával 
kapcsolatban, hogy lezárult-e már a próbaüzem és milyen megtérülés várható az uszoda 
szempontjából. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bevásárló központ tervét megmutatta a volt Füredi 
laktanyának a tulajdonosa, amikor a területet értékesítették számára. Emlékeztetett mindenkit, 
hogy a beruházások megálltak Magyarországon, továbbá a kereskedelmi multik terjeszkedési 
szándékai és várják a jobb gazdasági környezetet, hogy beruházni tudjanak. Reméli, hogy a 
terület be fog épülni a lehető leghamarabb. A Rippl Rónai Villa átvételével kapcsolatban 
elmondta, hogy a döntést már meghozták és akkor veszik át, ha a lehető legjobb feltételeket tudja 
a tulajdonos mutatni. Egyértelműen garantálja az európai uniós önrészt, amire szóbeli válaszaik 
már vannak. Hozzátette, hogy az építkezés befejezési határideje augusztus 31-e és talán már lesz 
olyan állapotban, hogy meg tudják mutatni, de még építési területként fog augusztus 31-ig 
szerepelni. Csutor Ferenc tanácsnok úrnak elmondta, hogy minimum 60 millió forint az az éves 
költségmegtakarítás, ami a biogáz vezeték megépítésével az uszodának haszonként jelenik meg. 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a tavalyi adósság szolgálat még tartalmazta a 2011. évi 
1,3 milliárd forintot, amit tavaly teljesítettek is, és újabb hiteleket nem vettek fel, ezért csökkent 
összességében a kötelezettségük. Átszámolták a hiteleket és azok kamatainak csökkenése miatt 
keletkezett 1,7 milliárd forintos adósság szolgálat csökkenés. Hozzátette, hogy amikor ilyen 
kimutatást készítenek, jelzik, hogy milyen kondíciókkal számolnak.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy annak idején, amikor értékesítették a Füredi II. laktanya 
területét, - amelyet az államtól, mint honvédségi ingatlant ingyen kapott meg az önkormányzat – 
elég ambiciózus tervek fogalmazódtak meg a terület hasznosítását illetően. A szándék az volt, 
hogy beruházás legyen, és ezzel együtt legyenek új munkahelyek. Szerinte errő l az értékes 
területről nem mondhatnak csak úgy le.  Hozzátette azt is, hogy jelenleg nagy alapterületű 
bevásárlóközpontokat, hipermarketeket nem lehet építeni, kivéve, ha kivételes esetben erre a 
beruházó lehetőséget és engedélyt kap. Szerinte nem az a kérdés, hogy bevásárló centrum épül-e 
azon a területen, hanem az, hogy ezt a területet milyen módon szeretnék hasznosítani vagy 
hasznosíttatni. Elmondta, hogy információi szerint a cég felszámolás alatt van, s ha ez így van, 
akkor át kell gondolniuk, hogy a területtel kapcsolatosan milyen szándékaik vannak. Elmondta, 
hogy érthető módon nem éltek a visszavásárlási joggal, ugyanis 1,3 milliárd forintért 
értékesítették a területet. A Rippl-Rónai Villát illetően érti Polgármester úr válaszát, de az eredeti 
terv más volt. Elmondta, hogy a Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválra azért kérdezett rá, mert 
hasonló beruházásokat a fejlesztését jó lenne összekötni, ugyanis az idelátogató turistáknak meg 
tudják ezeket mutatni. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy dr. Szép Tamás tanácsnok úr is felvetette már a 
Tömegközlekedési Zrt-vel kapcsolatos előterjesztésnél, hogy a részvénytársaság egyik 
legnagyobb gondja a jegy nélkül utazók által okozott, éves szinten 100 millió forintos hiány, 
aminek jelentős része az úgynevezett „mákos” igazolvánnyal utazók száma. Aki nyitott füllel jár 
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a városban az tudja, hogy a „mákos” igazolványok jelentős része nem feltétlenül az arra rászoruló 
jogosultaknál van. Hozzátette, hogy a „mákos” igazolványokat valamilyen fogyatékkal élők 
kapják, viszont akadnak olyanok, akik csak valahonnan beszerezték. Kérte, hogy amennyiben 
mód van rá kezdeményezzék azt, hogy ezeket az igazolványokat vizsgálják felül, mert jelenleg 
Kaposváron „mákos” igazolványt használók nagyon jelentős része úgy használja az igazolvány, 
hogy semmiféle fogyatékossága nincs. Véleménye szerint ez több 10 millió forintos 
hiánycsökkentést jelenthetne a Tömegközlekedési Zrt-nek. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a megfogalmazott hozzászólásokat. Tudták, hogy 
amikor felvették a hiteleket, amelyek ott vannak a beruházásokban, azokat vissza fogják fizetni. 
Hozzátette, hogy erős város tud csak külső forrásokat igénybe venni,  ahhoz, hogy beruházni 
tudjon. Számolni kell azzal, hogy a felvett hiteleket, illetve a kötelezettségvállalásait teljesíteni is 
kell.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2175   Száma: 12.06.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 3 18.75 16.67 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 29/2012.(VI.18.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, 7/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2176   Száma: 12.06.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
83/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási és felújítási célok 

ütemes megvalósítása érdekében, utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nyári közgyűlési szünet alatt döntsön a versenytárgyalások, illetve a 
közbeszerzési eljárások alapján esetlegesen jelentkező többletköltségek pénzügyi 
fedezetének biztosításáról költségvetési átcsoportosítások útján, illetve a többletbevételek,  
vagy a hiány terhére.  

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

    M olnár György igazgató 
      Határidő:  2012. szeptember 30. 
 
 

2.) A Közgyűlés vállalja, hogy a Kaposvári Vízilabda Klub részére a 2012/2013-as bajnoki évad 
őszi időszakára 15 millió Ft működési támogatást biztosít, a Kaposvári Élmény- és 
Gyógyfürdő 2012. november és december havi támogatása terhére. A testület a Klub 
kérésére jóváhagyja a támogatás 2012. július hóban történő megelőlegezését.  

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

    M olnár György igazgató 
      Határidő:  2012. július 30.  
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3.) A Közgyűlés vállalja,  hogy központi támogatás terhére,  annak mértékéig 2012.  június  18. és  
augusztus 31. közötti időszakban maximum 54 munkanap időtartamra megszervezi a 
szociális nyári gyermekétkeztetést.  

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

    M olnár György igazgató 
      Határidő:  2012. augusztus 31. 
 
 

4.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közforgalmú közlekedés 2012. évi 
normatív támogatásának pályázatához kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik: 

 
a.) Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben a Kaposvári 

Tömegközlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 
(beruházásaihoz) nettó 123.668 ezer Ft azaz egyszázhuszonhárom-millió  
hatszázhatvannyolcezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 
 

b.) A Közgyűlés a helyi közlekedést 2012. január 01-jétől 2012. december 31-ig 
folyamatosan fenntartja. 
 

c.) A Közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. 
évi XXXIII. törvény 17. § (5) bekezdése alapján pályázati eljárás nélkül a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-
vel a közszolgáltatási szerződést. 

 
  Felelős   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  M olnár György igazgató 
  Határidő:            2012. június 15. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 

 
 
5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a panelfelújítások támogatásának finanszírozására 1-2-09-

4300-0599-0 számon megkötött hitelkeret szerződésből fel nem használt 10.129.339 Ft-ról 
lemond, felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására oly módon, hogy 
változatlan futamidő mellett a törlesztő részletek kerüljenek átdolgozásra.  

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: M olnár György igazgató 
      Határidő:  2012. szeptember 30. 
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-----5. Előterjesztés az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
magasabb vezető megbízásáról  ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Horváth M iklós pályázót.  
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy jelenleg egy olyan előterjesztés van előttük, 
amiért meg kell dicsérni a város vezetését és a Fideszes többséget. Véleménye, helyes dolog az, 
hogy ide hozzák Horváth Miklós igazgató úr kinevezését, ugyanis személy szerint is ismeri és a 
tantestület 100%-a támogatja.  Ez mutatja azt, hogy bátran szembe fordultak azzal az álságos 
személyzeti politikával, amit Orbán Viktor és a Fidesz folytat. M iniszterelnök úr azt mondta, 
hogy azért kell 62 évesen, méltatlanul egyébként tekintélyes bírókat nyugdíjba zavarni, ugyanis 
egységes nyugdíjkorhatár van, egységes személyzetpolitikai elvek. Aki elérte a korhatárt, el kell 
küldeni nyugdíjba akkor is, ha egyébként alkalmas. Hozzátette, hogy dicséri ezt a bátor döntést, s 
ennek hangot fog adni a Parlamentben is. Szerinte helyes az, hogy ha úgy látja a Fideszes 
többség, hogy ebben a tekintetben az a politikai, amit a Kormány folytat az hazug és álságos. 
Elmondta, hogy lelkiismeret-furdalás is lehet a háttérben, ugyanis Ujkéry Csaba kúria elnök 
mellett egyetlen kaposvári Fideszes sem szólalt meg, pedig ő  tett politikai szolgálatot. Hozzátette, 
hogy Horváth M iklós igazgató urat meg fogják szavazni és jó munkát és egészséget kívánt. 
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
elnökeként szeretne hozzászólni az előterjesztéshez. Érthetőnek tartja, hogy igazgató úr nem 
kívánt élni a 3 perces hozzászólás jogával, hiszen ha valaki elolvassa a pályázatot, akkor egy 
nagyon alapos, személyes jellegű pályázatot olvashat, amelyet kevesen nyújtanak be ilyen 
formában. Szerinte ezt kiegészíteni nem is lehetne. Ismertette a televízió nézőkkel, hogy az 
interneten, a város honlapján megtekinthető a 20 oldalas pályázat. A bizottsági ülésen voltak 
kérdések, válaszok, amelyből egy szakmai konzultáció alakult ki, és egyhangúan javasolja a 
Közgyűlés számára Főigazgató úr kinevezésének további 5 évre való meghosszabbítását. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő miután ismertetett a „Bemeneti eredmények” című fejezetből egy 
részt, elmondta, hogy nagyon lényeges dolog, hogy a közoktatásukban lévő fordulat már érződik, 
hiszen a műszaki és természettudományos pályák iránt egyre nagyobb igény az Állam és az 
Ország részéről. Hozzátette, hogy nagyon lényeges dolog az, amelyet Igazgató úr ábrával mutat 
be a pályázatában, hogy idén mennyivel többen jelölték meg első helyen a Műszaki 
Szakközépiskolát és, hogy 4 egész fölé emelkedett a tanulók átlag eredménye. Ez biztosítja azt, 
hogy hosszabb távon a Műszaki Szakközépiskola tényleg a régió meghatározó intézmény legyen. 
Gratulált Igaz gató úrnak,  hiszen azok az átalakítások, melyek az iskolában történtek, azok 
pontosan megfelelnek annak az elvárásnak, amelyre ez az iskola eredetileg is alakult.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 2177   Száma: 12.06.14/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
84/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Horváth Miklóst, az Eötvös Lóránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igaz gatói, magasabb vezetői feladatainak ellátásával –  
az intézménynél fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlanul 
hagyása mellett – 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig.  
 
M unkabér összesen:  503.500.- Ft. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 15. 

 
 
 

-----6. Előterjesztés Kaposvári Sportközpont és S portiskola magasabb vezetői  
megbízásáról  ----- 

 
 

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

 
Dér Tamás tanácsnok bejelentette érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban, s kérte, hogy 
fogadják el. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2178   Száma: 12.06.14/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Dér Tamás érintettségének az elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Sportközpont és Sportiskola vezetői 
megbízásáról szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán Dér Tamás tanácsnok érintettségét 
tudomásul vette. 
 
Dér Tamás pályázó elmondta, hogy a pályázatába egyetlen egy dolgot nem tudott beleírni.  A 
Sportiskolák M agyarországi Szövetsége pályázat keretében hirdetett egy olyan versenyt, 
amelyben lehetett pályázni M agyarország Legjobb Iskolája címre. A Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola az 500 fő alatti sportiskolák versenyében II. helyezést érte el. Megköszönte 
kollégáinak és a sportolóknak, továbbá a szülőknek azt a hozzáadott értéket, amellyel segítették a 
munkát. 
 
 
 

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

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

 
#: 2179   Száma: 12.06.14/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
86/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy - határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyának változatlanul hagyása mellett – 2012. július 1-tól 2017. június 
30-ig megbízza Dér Tamást a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával.  
 
M unkabér összesen:  330.600.- Ft. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2012. június 30. 

 
 

-----7. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról ----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy minden évben a Közgyűlés elé hozzák a 
helyi rendeletek hatályosulásának a felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Nemcsak a törvényi 
kötelezés miatt, hanem azért, mert a koherencia és az összhang megteremtése érdekében 
folyamatosan szükséges áttekinteni a központi jogszabályok és a helyi rendeletek változásából 
eredően, hogy hol szükséges módosítani. Hozzátette, hogy az érdemi, lényegi változtatásokra 
nem ebben az előterjesztésben tesznek javaslatot. Számvetést is készítettek: Kaposváron ma 74 
egységes szerkezetbe foglalt rendelet van, melyből 19 módosítására tesznek javaslatot. 
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Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottságok támogatták a javaslataikat, továbbá 1 módosító 
javaslat érkezett az Oktatási, Tudományos és Kultúrális Bizottság részéről, mely a talajterhelési 
díj rendeletet érinti. Kérte, hogy a módosító javaslatot a Közgyűlés ne fogadja el, mivel a javaslat 
ésszerűnek tűnik ugyan, de túlmegy a törvényi felhatalmazáson. A törvény nem teszi lehetővé, 
hogy az önkormányzatok abban a kérdésben döntsenek és rendeletet alkossanak, hogy mi esik 
talajterhelési díj kötelezettség alá és mi nem. Ismertette a szabályt, miszerint annak kell 
talajterhelési díjat fizetnie, akinek a telkén víz van és valamilyen módon annak a szikkasztásáról 
is gondoskodik. Hozzátette, hogy ha csak egy csap van az ingatlanon, nem kell talajterhelési díjat 
fizetni. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy kaposvári polgárok jelezték neki,  hogy bizonyos 
közintézményeken a városban nem a megfelelő állapotban vannak a nemzeti lobogók. Kérte 
Polgármester urat, hogy az önkormányzati és az állami intézmények vezetőinek is hívja fel a 
figyelmét, hogy a nemzeti jelképeik jó állapotban legyenek a városban.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2180   Száma: 12.06.14/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság módosító indítványának 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 12.50 11.11 
Nem 9 56.25 50.00 
Tartózkodik 5 31.25 27.78 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2181   Száma: 12.06.14/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a nemzeti ünnepen és a város napján történő fellobogózásról szóló 
rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 30/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a nemzeti ünnepen és a város napján történő fellobogózásról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 31/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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Tárgya: A testület az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezelésérő l szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 32/2012. (VI. 19) önkormányzati 
rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. 
(I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 33/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Tárgya: A testület a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. 
(I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 34/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/1997. (I. 21.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012. (II. 27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjérő l szóló 4/1997.  
(I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
hatálybaléptetéséről szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 35/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről 
szóló 4/1997. (I. 21.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 27.)  
önkormányzati rendelet hatálybaléptetéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Tárgya: A testület az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011.  (II. 25.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 36/2012. (VI. 19.)  
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. 
 
 
Tárgya: A testület a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról 
az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 37/2012. (VI. 19.)  
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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Tárgya: A testület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 38/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának állami 
támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 39/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-
kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. 
(IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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Tárgya: A testület a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról (ÖKO-PROGRAM) 
szóló 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 40/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról (ÖKO-
PROGRAM) szóló 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008. (III.  
05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 41/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 



2012.08.03. 9:27 C:\temp\xxx\20120614.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    38/83 

 

Tárgya: A testület az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 26/1999. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 42/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 26/1999. (X. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület a sportról szóló 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 43/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a sportról szóló 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Tárgya: A testület a levegőminőség védelméről szóló 77/2009. (XI.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 44/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a levegőminőség védelméről szóló 77/2009. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület a talajterhelési díjról szóló 40/2004.(VI.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 45/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 40/2004.(VI.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Tárgya: A testület az önkormányzati biztosról szóló 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 46/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzati biztosról szóló 21/1997. (V. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Tárgya: A testület az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 47/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 3/2005. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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Tárgya: A testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és 
díjairól szóló 73/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 48/2012. (VI. 19.)  
önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és 
díjairól szóló 73/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés a helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról  ----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ez az előterjesztés egy új kötelezés e 
témakörben, amelyben a helyi önkormányzatoknak június 30-áig rendezni kell,  mégpedig helyi 
jogalkotás keretében. A témában más Megyei Jogú Városokkal is egyeztettek. Kérte, hogy 
fogadják el a rendeletet. 
 
 
  -----Kérdések nem hangzottak el.-----  

 
 

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

#: 2183   Száma: 12.06.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 49/2012. (VI. 19.) 
önkormányzati rendeletét a helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintjéről, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----9.  Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti Terv 

módosításának jóváhagyásáról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 2184   Száma: 12.06.14/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 50/2012. (VI. 14.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési S zabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2185   Száma: 12.06.14/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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87/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 268/2011. (XII.15.) 
önkormányzati határozattal jóváhagyott Toponár, Fejedelem utcai telkek vonatkozásában 
Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  azonnal 
 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Izzó utca-Zöldfa utca-
Dombóvári út-Kenyérgyár utcák által határolt tömbön belül a 3536/3-6 hrsz-ú telkek 
maximális beépíthetőségét 40%-ról 50%-ra emeli.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2012. szeptember 30. 

 
 
 

-----10. Előterjesztés a köztisztasági rendelet módosításáról ----- 
 

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

 
 
 

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

 
 

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

#: 2186   Száma: 12.06.14/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 51/2012. (VI. 19.)  
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. 
 
 

-----11.  Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok további 
hasznosításáról, valamint intézmények alapító okiratainak módosításáról ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy tudnak-e már valami választ adni arra az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági ülésen felvetett kérdésére, ami a Kereskedelmi 
Iskola irányított csoportos gyakorlatával kapcsolatos.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez az előterjesztés egyetlen dologról szól, az 
Önkormányzat addig, amíg megteheti, rendelkezzen a vagyonával. Egyetlen egy dolog nem fog 
változni, mégpedig az épületrész, amely most a tanétterem, tanszálloda, oktatási kabinet és a 
Teleki utcán levő cukrászda, ami továbbra is az oktatási célokat fogja szolgálni. Abban az 
esetben, ha szakképző iskoláknál és a szakképző intézményeknél is nem csak az oktatási szakmai 
része lesz közvetlen állam irányítás alatt, hanem maga az épület fenntartása és üzemeltetése is, 
akkor az ingatlanrésszel az Önkormányzat rendelkezik. Ha pedig az Önkormányzatnak kell 
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üzemeltetni és fenntartani az épületrészeket, de továbbra is az iskola fogja használni, akkor 
megadják maguknak az a lehetőséget, hogy a lehető legköltséghatékonyabban tegyék azt. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő egyetért azzal, hogy Kaposvár város 9 ingatlant az államosítás 
helyett meg akar tartani. Elmondta,  hogy emellett rengeteg problémát felvet az előterjesztés. 
Szerinte ez ügyben tovább kellene egyeztetni és érdeket érvényesíteni az állammal szemben. 
Nemcsak az a fontos, hogy ezek az ingatlanok megmaradjanak, hanem fontos, hogy mi lesz a 
gyerekekkel. Elmondta, hogy az előterjesztésben konkrét ingatlanok (Slendy Pékség, Húsipari 
Tanműhely) vannak felsorolva, ahol fizetnek bért és az Önkormányzat szedi be a bérleti díjat, 
amelyet képzésre szeretnének fordítani. Január 1-jétől ezt a pénzt az Önkormányzat bevételeként 
másra fordítaná,  viszont az állam meg, ha fizetni kell érte, akkor inkább bezárja intézményt, mert 
másképp akarja a szakképzést megszervezni. Hozzátette, hogy meg fogja szavazni az 
előterjesztést, de azzal, hogy a Közgyűlés kérje fel Polgármester urat, hogy további egyeztetések 
legyenek a szakképzés kérdésében. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2187   Száma: 12.06.14/11/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratából törli a Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. sz. 
alatt lévő 3536/3. hrsz-ú húsipari tanműhely megnevezésű ingatlant. Ezzel egyidejűleg az 
ingatlant az Önkormányzat törzsvagyonából kiveszi és azt üzleti vagyonába emeli. A  
tanműhely bérüzemeltetője továbbra is a Privát Húsfeldolgozó Kft. Kaposvár, Izzó u. 2. 
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367.150,-Ft/hó +ÁFA bérleti díj mellett az intézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban foglaltak betartásával.  

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Balázs Tibor igaz gató 
 Határidő:   2012. augusztus 31. 
 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratából törli a Kaposvár,Anna u. 1. sz. alatt lévő 587.  
hrsz-ú cukrász és pék tanműhely megnevezésű ingatlant. Ezzel egyidejű leg az ingatlant az 
Önkormányzat törzsvagyonából kiveszi és azt üzleti vagyonába emeli.  A tanműhely 
bérüzemeltetője továbbra is a Slendy Tanműhely és Sütőipari Kft. Kaposvár, Fő u. 50. 525.550,-
Ft/hó +ÁFA bérleti díj mellett az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak 
betartásával. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Balázs Tibor igaz gató 
 Határidő:   2012. augusztus 31. 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratából a telephelyekre vonatkozó szövegrész törlésre 
kerül az alábbiak szerint: 
 
Az alapító okirat 4.) pontját törli: 
 
4) Telephelyei, címei: 
 7400 Kaposvár, Anna u. 1. 
 7400 Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. 
 
Az alapító okirat 15. pontjából törlésre kerül a 
„587.hrsz. (Kaposvár, Anna u. 1. sz.) 3536/3. hrsz. (Kaposvár, Kenyérgyár u.2.)” 
szövegrész. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Balázs Tibor igaz gató 
 Határidő:   2012. június 14. (alapító okirat módosítás) 
 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratából törli a Kaposvár, Városház 
u. 4. sz. alatt lévő 86/1. hrsz-ú ingatlant, az Önkormányzat törzsvagyonából kiveszi és azt üzleti 
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vagyonába emeli. Az alapító okirat további része változatlan marad. A tanműhely 
bérüzemeltetője továbbra is a Bárány Fogadó Kft. Kaposvár, Erdősor u. 2/b. 300.000,-Ft/hó  
 
 
+ÁFA bérleti díj mellett az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak 
betartásával. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. augusztus 31. 
 
 
5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratából törli a Kaposvár, Teleki u. 
4. sz. alatt lévő 86/1. hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat törzsvagyonából kiveszi és azt üzleti 
vagyonába emeli. Az alapító okirat további része változatlan marad.  
A Vendéglátó Kabinetet és Süti boltot (kávézót) oktatás céljára az Önkormányzat pályázat útján 
bérüzemeltetésbe adja azzal, hogy a bérüzemeltető köteles együttműködési megállapodást kötni 
az iskolával a folyamatos gyakorlati képzés biztosítására. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. augusztus 31. 
 
6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratából a telephelyekre vonatkozó 
szövegrész törlésre kerül az alábbiak szerint: 
 
Az alapító okirat 4.) pontját törli: 

4) Telephelyei, címei: 
 Suli-Süti Bolt 
 7400 Kaposvár, Teleki u. 4. 
 Vendéglátóipari Kabinet 
 7400 Kaposvár, Teleki u.4. 
 Fogadó a Bárányhoz 
 7400 Kaposvár, Városháza u. 4. 
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Az alapító okirat 15. pontjából törlésre kerül a 

„a 86/1. hrsz.(Kaposvár, Városháza u. 4., Kaposvár, Teleki u. 4.)” 
szövegrész. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. június 14. (alapító okirat módosítás) 
 
 
7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Cseri u. 12. 

szám alatti sporttelep megnevezésű ingatlanra vonatkozóan használati szerződést köt a Bene 
Ferenc Labdarúgó Akadémiával. A Közgyűlés felkéri az Építőipari, Faipari Szakképző 
Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy kössön használati szerződést a Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémiával a sporttelep területén lévő kollégium épületére vonatkozóan azzal, 
hogy az iskola tanulóinak folyamatos kollégiumi elhelyezést biztosítanak, de a sportolók 
elsőbbséget élveznek. A 9334. hrsz-ú ingatlant és a 9341. hrsz-ú sporttelepen lévő kollégium 
épületét a Közgyűlés az iskola alapító okiratába felveszi.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés aláírására. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Agócs Attila igazgató 
 Határidő:   2012. augusztus 31. 
 
 
8.)  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari 

Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 14. pontja kiegészítésre kerül  

 „9334, 9341” hrsz. 
szövegrésszel. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Agócs Attila igazgató 
 Határidő:   2012. június 14. (alapító okirat módosítás) 
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9.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Lóránd Műszaki 
Szakképző Iskola alapító okiratát a 2077. hrsz-ú ingatlan telekalakítását követően módosítja. Az 
alapító okirat további része változatlan marad. Az Önkormányzat a kollégium épületének 
használatára használati szerződést köt a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával (Kaposvár, Cseri 
u. 32.). 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Horváth M iklós igazgató 
 Határidő:   2012. augusztus 31. 
 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zichy M ihály 
Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát módosítja akként, hogy 
az intézmény feladatellátását a Szántó u. 11. sz. alatti 581 hrsz-ú ingatlan a rajta lévő 11 db 
bérlakás kivételével szolgálja, továbbá a feladatellátást szolgáló ingatlanok közül a Fő u. 12. sz. 
(Anker-ház) sz. alatti grafikai műhelyt törli. Továbbá az alapító okiratának 14. pontja 
kiegészítésre kerül a 
„kivéve az ingatlanon található nem oktatási célt szolgáló 11 db önkormányzati bérlakást,” 
 
szövegrésszel. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Tamás Károly igazgató 
 Határidő:   2012. június 14. (alapító okirat módosítás) 
    2012. december 31.(használati megosztás) 

 

11.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium valamint a Széchenyi István Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratát módosítja. 
 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    Horváth M iklós igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. november 30.  
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-----12. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 
üzemeltetésére kötendő szerződésről ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2188   Száma: 12.06.14/12/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
89/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a komplex építési és bontási 
hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére kötendő szerződésről szóló előterjesztést, és 
úgy határozott, hogy a hulladéklerakó üzemeltetésére 2012. szeptember 1-től 10 éves 
időtartamra közbeszerzési pályázatot ír ki. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2012. június 21. 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közbeszerzési pályázat 
eredményes lezárásáig a lerakó jelenlegi üzemeltetőjével, a KVG Zrt-vel kötött ideiglenes 
üzemeltetési szerződést változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----13. Előterjesztés a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú „Kaposvár közösségi 
közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel” című projekt keretében 

a Kaposvár-Toponár 2 db autóbusz öbölpár kivitelezése szerződés megkötéséről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2189   Száma: 12.06.14/13/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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90/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 
kódszámú „Kaposvár közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális 
fejlesztésekkel” című projekt keretében a Kaposvár-Toponár 2 db autóbusz öbölpár 
kivitelezése szerződé megkötéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
megemelkedett ÁFA miatt szükséges 492 259 Ft forrást megelőlegezi a támogató szervezet 
Általános Forgalmi Adóra vonatkozó egyedi kompenzációs döntéséig.  
A forrást a buszöblök kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötése érdekében az alábbi 
részletek szerint biztosítja: 
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaságra jutó ÁFA többlet 
biztosítása: bruttó 342 360 Ft. 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatára jutó ÁFA többlet biztosítása: bruttó 149 899 
Ft. 

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

 
 
-----14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Baptista 

Gyülekezet együttműködési megállapodásáról ----- 
 

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

 
 
 

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

 
 

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

#: 2190   Száma: 12.06.14/14/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
91/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Békevár Baptista 
Gyülekezettel 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. június 30. 
 
 

-----15. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 2191   Száma: 12.06.14/15/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
92/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az olimpiai reménységek 
támogatásáról szóló előterjesztést leveszi napirendjéről.  
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
 

-----16. Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatt lévő helyiség portálcsere 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról  ----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 2192   Száma: 12.06.14/16/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
93/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a VM _LIMIT Bt. (képviseli Vönöczkyné M agyar 
Gabriella Kaposvár, Gábor A. tér 1.) részére tulajdonosi hozzájárulást ad a Kaposvár, Nemzetőr 
sor 3. sz. alatt lévő 64 m2 alapterületű helyiség portálcseréjének saját költségén történő 
elvégzéséhez. 
 
A Közgyűlés hozzájárul a felmerülő  nettó költségek 75 %-ának, de legfeljebb nettó 353.863,- Ft-
nak a bérleti díjban történő elszámolásához oly módon, hogy az a havi bérleti díj 50 %-áig 
terjedhet. 
A költségek bérleti díjba történő elszámolása a tényleges munkálatok elkészülte után, várhatóan 
2012. szeptember 1-jén kezdődik. 
 
A bérlő a portálcserét a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóság műszaki 
ellenőrzése mellett köteles végezni.  
 
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek teljes elszámolása előtt 
megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. szeptember 30. (megállapodás aláírása)  
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-----17. Előterjesztés a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” tárgyú beruházáshoz 
szükséges hitel ingatlanfedezete ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2193   Száma: 12.06.14/17/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
94/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy az 582/1/A/2., 
582/1/A/3., 582/1/A/4. hrsz. alatti, természetben Szántó u. 5. (utcafronti) szám alatti irodaház, az 
582/4. hrsz. alatti, természetben Szántó u. 5. (udvari épületszárny) szám alatti irodaház, az 
5374/29. hrsz. alatti, természetben Füredi úti volt Lőtér fennmaradó 5 ha 2661 m2 területe, a 
407/A/1. hrsz. alatti, természetben Dózsa Gy. u. 1. szám alatti, valamint 99/A/1. és 99/A/2. hrsz. 
alatti, természetben Kossuth tér 5. sz. alatti kaposvári önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az 
OTP Bank Nyrt. a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó 
beruházási hitel és járulékai biztosítékául, legfeljebb 773.750eFt erejéig jelzáloggal terhelje.  
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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-----18. Előterjesztés a Közgyűlés 2012. évi munkatervének felülvizsgálatáról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2194   Száma: 12.06.14/18/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
95/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. II. félévi munkatervét az előterjesztést 
mellékletének megfelelően elfogadja 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Határidő:  folyamatos 
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-----19.  Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő 15 m2  alapterületű garázs 
bérbevételére érkezett ajánlatról-----  

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2195   Száma: 12.06.14/19/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
96/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa Gy.u.14. sz. 
alatt lévő 15 m2 alapterületű garázs bérletére kiírt ajánlattételi felhívást eredményessé, Képes Pál 
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. 2/8. sz. alatti lakos által benyújtott pályázatot érvényessé nyilvánítja. 
A Kaposvár, Dózsa Gy.u.14. sz. alatt lévő 15 m2 alapterületű garázst Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2012. július 1-től 5 éves időtartamra Képes Pál Kaposvár, Dózsa Gy.u.14. 
2/8. sz. alatti lakos részére bérbe adja az általa ajánlott 8.000,-Ft+ ÁFA havi bérleti díjjal.  
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A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által közzétett infláció mértékével emelésre kerül. A 
pályázó a bérleti szerződés aláírásával egyidőben három havi bérleti díjnak megfelelő  összeget 
köteles a bérbeadónál óvadék címén letétbe helyezni. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. július 1. (szerződés aláírása) 
 
 

-----20. Előterjesztés „AGÓRA” épületében lévő étterem és büfé hasznosításáról ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte az előterjesztőtől, hogy van-e hasonló funkciójú, 
egyéb olyan ingatlana az Önkormányzatnak, amit bérbe ad. A négyzetméterre vagy egyéb 
mutatók szerint kivetített bérleti díj az ilyen alacsony-e, amit most készül megkötni az 
Önkormányzat az AGÓRA épületében lévő étterem és büfé tekintetében. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy hasonló funkciójú nincs, ahol étterem is van, kivéve 
a Bárány Fogadót, a tanéttermet és a Stümmert, ami csak cukrászda. Hozzátette, hogy az 
előterjesztést azért hozták a testület elé, mert Főjegyző úr sikeres tárgyalásainak eredményeként 
elérte, hogy végre a berendezéseket is megvásárolva belakják és üzemeljen az az épületrész. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, kérdését azért tette fel, mert kíváncsi volt arra, hogy 
ilyen hihetetlen alacsony árért adnak-e esetleg máshol is bérbe ingatlant. Véleménye szerint 
rendkívül alacsony a bérleti d íj. M eghirdeti kétszer az Önkormányzat 1.460.000 Ft+áfáért az 
éttermet és büfét, eredménytelen, mert magas az ár és utána, amikor már nincs meghirdetve, 
akkor ügyes tárgyalás után 100.000 Ft+áfáért akar szerződést kötni egy olyan étteremre és büfére,  
amelyiknek komoly piaci versenyelőnye az, hogy tele az épület rendezvényekkel. Elmondta, 
hogy utána nézett, hogy az Együd régi büféje havi 300.000-400.000 Ft nettó bevétellel tudott 
üzemelni. Szerinte hasonló bérlemények 300.000 Ft+áfáért kerültek kiadásra úgy, hogy a 
gépészetet is a bérlőnek kellett belevinni. Hozzátette, hogy ez nem egyenes dolog, véleménye 
szerint tisztességesen nem lehet olyan eljárást folytatni, hogy kiírják a bérleményt 1.460.000 Ft-
ra, majd utána kevesebb, mint tizedéért adják ki. Javasolta, hogy így most ne szerződjön az 
Önkormányzat és fontolja meg, ugyanis ilyen költségvetési problémák mellett megéri még egy 
kört futni. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy csak megerősíteni tudja azt, amit dr. Lamperth M ónika 
képviselő asszony mondott. Tudja azt is, hogy a vagyonrendeletükben meghatározott összeg túl 
magas ahhoz, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci körülmények között bérlőre találjanak. Szerinte ez az 
összeg mindenki számára alacsony. Az AGÓRÁ-ban nem úgy kell megküzdeni a vendégekért, 



2012.08.03. 9:27 C:\temp\xxx\20120614.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    61/83 

 

mint más vendéglátó egységekben, ugyanis a rendezvények miatt nagyobb a forgalmuk és stabil 
bevételük lesz, amibő l kigazdálkodható egy tisztességesebb összeg is. Elmondta, hogy ha a 
rendeletük lehetővé teszi, hogy még egy körben kérjenek ajánlatot, akkor tegyék meg, ugyanis ez 
az összeg borzasztóan alacsony. Szerinte, ha ez az összeg nyilvánosságot kap, akkor azok, akik 
más ingatlanokat bérelnek az Önkormányzattól, azok feszültek lesznek attól, hogy ilyen ingatlant 
ilyen alacsony áron bérbe adnak. Javasolta a Közgyűlés számára, hogy most ne döntsenek, hanem 
újabb körben kérjenek ajánlatokat és a város Főjegyzője próbáljon meg magasabb összegről 
megállapodni. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy akivel szerződni szeretnének, azzal Sallay 
Attiláné igazgató asszony tárgyalt. Hozzátette, hogy a beterjesztett előterjesztéssel maximálisan 
egyetért. Messze elutasítja, hogy tisztességtelennek minősítsék az eljárást. 1,5 év óta többször 
pályáztatták, a rendeletben meghatározott összeggel (1.000.000 Ft/hó) és miután senki nem 
jelentkezett a pályázataikra, ajánlattételi eljárást folytattak le többször. Elmondta, hogy az 
ajánlattételre sem volt érdeklő. Sallay Attiláné igazgató asszony ezután tárgyalt és állapodott meg 
ezekkel a feltételekkel. Véleménye szerint ki lehet írni még többször is az ajánlattételt vagy a 
pályázatot, de eddig valamennyi sikertelen volt. El kell dönteni, hogy elfogadják az előterjesztést, 
vagy lehet kiírni újabb pályázatot, ajánlatot lehet kérni.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2196   Száma: 12.06.14/20/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
97/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 
Központ által az Agóra épületében lévő 310,67 m2 alapterületű konyha, étterem, és 119 m2 
alapterületű büfé helyiségek bérbeadására kiírt ajánlatkérési felhívást eredményessé nyilvánítja, a 
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pályázat nyerteséül a Bárány Fogadó Kft-t (képviselő Papp József Kaposvár, Városház u. 4.) 
hirdeti ki az alábbi feltételekkel: 
- bérleti időtartam: 2012. szeptember 1-től 5 éves időtartamra 
- bérleti díj 100.000,-Ft/hó, mely az infláció mértékével minden évben emelésre kerül 
- bérleti díj az étterem bútorzatának elkészítéséig 1.000,-Ft/hó 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Oktatási Intézmény 
     Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:    2012. július 1.  
 
 

-----21. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 
Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2012-2013. évi bajnokságra vonatkozó 

elképzeléseiről és támogatásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket. Elmondta, hogy az előterjesztés 
keretében meghallgatják a kiemelt sportegyesületeik előző bajnoki évben nyújtott 
teljesítményükről szóló beszámoló és döntenek a következő bajnoki év önkormányzati 
támogatásáról. Hozzátette, hogy nem volt könnyű éve egyik sportegyesületnek sem, a 2011-
2012-es bajnoki évben, de mindegyik egyesületük teljesítette azt, amit a kaposváriak vártak tőlük. 
Elsőként a Rákóczi Labdarugó Klubról elmondta, hogy volt idő, amikor azért szurkoltak, hogy 
vajon az utolsó két helyet elkerülik-e. Utána pedig örültek a középmezőny alsó harmadába való 
elhelyezkedésükért. Gratulált a klubnak, hogy most is a 16-os keretből 10 olyan saját nevelésű 
játékost foglalkoztat és alkalmaz, amely a Bene Ferenc Labdarugó Akadémia munkájának 
köszönhetően érhetett el odáig, hogy nemzeti bajnokság első osztályában játszó csapatban 
szerepelhet. Reméli, hogy a héten már lesz edzője a Kaposvári Rákóczinak, ugyanis a szünetnek 
hamarosan vége és kezdődik a felkészülés a következő bajnoki évre. M ind a négy klubnak 
elmondta, hogy szeretné, ha olyan évet tudnának kezdeni Kaposvár élcsapatai, amikor nem az 
előző évi tartozásokat fizeti a klub, mert ezt közpénzből támogatni nem lehet. Példa erre, hogy a 
Kosárlabda Klubnál az idei bajnokságnál a költségek jelentős részét arra költötte, hogy a múlt év 
adósságait rendezték. Talán egy olyan év kezdődhet a 2012-2013-as bajnoki évben, amelyben 
már nem visszafelé kell a költségeket pótolniuk. Örömmel vette a sajtóhírekből, hogy kaposvári 
játékosokhoz is visszanyúltak és a mostani NB1 A csoportos kosárlabda csapatuk a létszámát is 
tekintve egy kaposvárinak mondható csapat lesz. Gratulált a Fino szerepléséhez, bajnoki 
címéhez, továbbá a kupagyőzelméhez is. Örült, hogy ezt a sikert már 15-ször elérték. Elmondta, 
hogy az előterjesztésben támogatják a szándékukat, miszerint nemzetközi bajnokságban 
szerepelhessenek. Vonatkozik rájuk is, hogy az előző évi bajnokságban rengeteg adósságot 
halmoztak fel, rengeteget kellett visszafizetniük. M egköszönte mindenki előtt Egyed László 
úrnak, a Fino-Food Kft. ügyvezetőjének, hogy a 2011/2012-es bajnoki évben a csapat mellett 
volt, ugyanis sokkal több költségébe került, mint amire számított. Reméli, hogy náluk is 
előrelépés történik. Elmondta, hogy egyetlen női csapatuk, a BITT Kaposvári Női Röplabda 
Klub, amely amatőrként éri el azokat a szép sikereket, amelyet a röplabda kedvelők élvezhetnek. 
Hozzátette, ha összeadták a támogatásokat, mintegy 95 millió forintot adnak különböző 
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jogcímeken, és a reményüket is kifejezték azzal a 25 millió forinttal, ami az eredményességi 
támogatást jelenti. Gratulált a kluboknak minden sportot kedvelő kaposvári nevében az előző 
bajnoki évben elért eredményekért és kívánja,  hogy a 2012/2013-as bajnoki év még több sikert 
hozzon számukra. Tájékoztatásul elmondta, hogy egy módosító indítvány érkezett a bizottságok 
részéről, a Kaposvári Rákóczi Klub esetében, amelyet támogat. 
 

-----Kérdések----- 
 
Dér Tamás tanácsnok megköszönte és gratulált a csapatokhoz. Megkérdezte mind a négy 
kiemelt csapattól, hogy mit tesznek azért, hogy minél több kaposvári sportoló szerepeljen a 
csapatokban, vagyis az utánpótlás hogyan jelenik meg. M it tesznek azért, hogy a nézők száma 
emelkedjen? Hogyan érvényesül Kaposvár, mint fő támogató a mezen, illetve a médiában? Mit 
eredményezne egy nemzetközi szereplés, akkor, ha minden pénzügyi háttér rendelkezésre állna? 
 
Orosz Ferenc a BITT Női Röplabda Klub képviselője elmondta, hogy a röplabda csapatot 
kaposvári nevelésű játékosok alkotják, ebből hárman egyetemisták a többiek középiskolások. 
M ivel nagyon jó az utánpótlás nevelésük, együtt dolgoznak a Röplabda Akadémiával, ezért ez a 
jövőben is úgy lesz. Mutatja az is, hogy idén a junior bajnokságban 3., az ifiben pedig a 4. lett a 
csapat. Elmondta, hogy Kaposvár a kellő publicitást és megjelenést kap a csapat mezén és 
honlapján is. Sokat tettek azért is az elmúlt 2-3 évben, hogy a nézőszám nőjön. Úgy gondolja, ha 
megszólítják az iskolákat, a szülőket és népszerűsítik minél több helyen a klubbot, akkor 
működni fog.  
 
Monok Tibor a Kaposvári Kosárlabda Klub képviselője elmondta, hogy a Kaposvári 
Kosárlabda Klubban egyedül a világon 95%-os a kaposvári nevelésű játékos. Az utánpótlás 
nevelés útján van a klub, több egyetemistájuk van és a mostani érettségiző gyerekeket is 
próbálják invitálni a Kaposvári Egyetem szakaira. Elmondta, hogy Kaposvár város címere 
szerepel valamennyi felszerelésükön. A nézőszámot pedig azzal lehet növelni, ha eredményesebb 
a klub. A klub eljutott addig az anyagi helyzetig, ahogy Polgármester úr is mondta, hogy csak 
minimális átvitele van az elmúlt évekről és ez által több jut az élő sportra és eredményesebb lesz 
a klub.  
 
Egyed László a Fino-Food Kaposvári S E képviselője elmondta, hogy a kaposvári játékosok 
jelenleg a keretüknek a 2/3-át adják. Sikerült minden játékosukkal megállapodniuk, tehát ugyanaz 
a keret lesz, ami az elmúlt évben volt. Ez az utánpótlásukra épül. M egemlítette a Röplabda 
Akadémiát, amelyik az elmúlt időszakban számos sikert ért el és szeretnék az utánpótlásukat, 
illetve a felnőtt keretüket ebből a bázisból feltölteni. A két fő támogatójukat – a Fino-Food Kft-t 
és Kaposvár M egyei Jogú Várost – minden egyes megjelenésükkor hangsúlyozzák interneten, 
újságban és a mezeken. A nézőszámot már tavaly igyekeztek megemelni úgy, hogy ingyenessé 
tették a belépést, de arról még nem döntöttek, hogy a nemzetközi mérkőzésekre is fenntartják-e 
ennek a lehetőségét. Tájékoztatásul elmondta, hogy előző nap kapták meg az Európai Röplabda 
Szövetségtől a hivatalos értesítést, hogy a tavalyi „kényszerű” távolmaradásuk 1 éves eltiltást 
jelent, de a Közép-Európa Kupában indulhatnak. Bíznak abban, hogy mivel a Sport tv a női 
csapatok minden nemzetközi meccsét közvetítette, ez rájuk is vonatkozik majd. 
 
Horváth Miklós a Rákóczi Labdarugó Klub Kft elnök elmondta, hogy a tavalyi évtől kezdve 
az akadémia az utánpótlás játékosok számának emelése érdekében döntő változást hozott. 
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Nemcsak az U12-től U19-ig,  hanem a tavalyi évtől már az U5-től az U11-ig foglalkoztatott 
gyerekeket, szervezett formában, heti foglalkozásokkal és jó kapcsolat kiépítésével. Ettől 
minőségi fejlődést várnak. Az idei évben is van tervezet, hogy a női labdarúgás is bekerüljön az 
utánpótlás nevelés keretei közé. Elmondta, hogy 30-35%-kal növekedett azoknak a gyerekeknek 
a száma, akik járnak a sportfoglalkozásokra, hozzátette, hogy nekik felszerelést is biztosítanak, 
amelyen már megjelenik a Kaposvár, mint név és címer. A kaposvári névhasználat az 
egyesületnél elég domináns, igazodva a támogatás mértékéhez. M édiában a reklámfelületen a 
támogatók között első helyen szerepel Kaposvár M egyei Jogú Város. A mez bal oldalán található 
a város címere, a honlapon pedig fő támogatóként van felsorolva a város. Nem csak mint anyagi,  
hanem mint erkölcsi támogatót is megemlítik a médiában. Hozzátette, hogy a nézőszám növelés 
elég nehéz, de próbálkoznak. Elmondta, hogy család-barát jegyek kerülnek eladásra.  Szeretnének 
az iskolás és a kollégiumok felé olyan akció szervezni, hogy majdnem ingyen bejuthassanak a 
fiatalok a mérkőzésekre.  Hozzátette, hogy jegyáremelés nem is történt az elmúlt időszakban. 
Elmondta, hogy minden évben 2-3 gyerek beépül az első csapatba, a keretbe, ugyanis megadják 
számukra a lehetőséget, hogy oda kerüljenek,  de az már rajtuk áll, hogy bent is maradnak a 
csapatban és közönség kedvencévé válnak-e.  Külön kiemelte Balázs Benjámin és Horváth Tamás 
játékosokat. A Rákóczi vezetésében és a szakmai stábban is dominálnak a Kaposvárhoz kötődő 
személyek. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megköszönte az egyesületek elkötelezett és önkéntes 
vezetőinek munkáját. Szerinte Kaposvár hírnevéhez hozzá tartozik a sport. Az Önkormányzat 
erőfeszítésein túl nagyon fontos, hogy elkötelezetten dolgoznak sokan azért, hogy eredményesek 
és sikeresek legyenek.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2197   Száma: 12.06.14/21/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság módosító indítványáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 2198   Száma: 12.06.14/21/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a módosító indítvánnyal együtt az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
98/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

 

1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Kaposvári 
Rákóczi Kft. kupaszerepléséhez és a Kaposvári Röplabda SE bajnoki címéhez és 
kupagyőzelméhez.   
Köszönetet mond a kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények  
támogatóinak.  

 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
     Határidő:  2012. június 30. 
 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a három kiemelt sportszervezet és a 

BITT Kaposvári Női Röplabda Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2012/2013. 
évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a sportszervezetek részére az alábbi forrásokat biztosítja:  
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a.) Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

A Kaposvári Rákóczi Kft. a 2012. II.  félévére és 2013. I. félévére a Rákóczi Stadion 
bérbevétele esetén az alábbi támogatásokban részesül:  

 
I.  Jegykompenzáció :      

2012/2013. bajnoki szezon fennmaradó jegykompenzáció  
      700.000 Ft,- utánpótlásra 
 

II.  Működési támogatás :     34.074.000 Ft utánpótlásra 
ütemezése:  2012. II. félév  20.444.400 Ft utánpótlásra 
   2013.  I. félév  13.629.600 Ft utánpótlásra 
 

III.   S tadion nettó bérleti díj kompenzáció  21.008.600 Ft utánpótlásra 
ütemezése:  2012. II. félév  10.047.600 Ft utánpótlásra 
   2013. I. félév  10.961.000 Ft utánpótlásra 

 
b/ Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia  

 
2012. II. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra 

      2013. I. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra 
 
c/ Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
 

2012. II. félév    4.374.000.-Ft ebből  utánpótlásra:       4.374.000 Ft 
         
2013. I.  félév  10.206.000.-Ft ebből de minimis támogatásként:  10.206.000 Ft 

 
d/ Kaposvári Röplabda SE 
 

2012. II. félév  8.262.000.-Ft ebből: utánpótlásra:              4.131.000 Ft 
szponzoráció:  bruttó  4.131.000 Ft 

 
2013. I.  félév  5.508.000.- Ft  ebből de minimis támogatásként:  5.508.000.-Ft 
 
 
 

Eredményesség elismeréséül szponzorációként bruttóban:  
 
e/ K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

NB. I. 1-8. helyezés:    6.000.000.-Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:     2.000.000.- Ft  

 
f/ Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

- NB. I.  1. helyezés                 6.000.000.-Ft 
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- NB. I.  2. helyezés                 4.000.000.-Ft 
- NB. I.  3. helyezés                 3.000.000.-Ft 
- NB. I.  4. helyezés                 1.000.000.-Ft 
 
 
 

Magyar Kupa   1. helyezés:       2.000.000.-Ft 
                         2. helyezés:       1.000.000.-Ft 
         3-4.helyezés:           500.000.-Ft 

 
g/ Kaposvári Röplabda SE 
 

- M agyar Bajnokság  1. helyezés   3.000.000.-Ft 
- M agyar Bajnokság 2. helyezés   1.000.000.-Ft 
- Közép-európai Liga 4-es döntőbe kerülés  3.000.000.-Ft  
 
- M agyar Kupa  1. helyezés:   1.000.000.-Ft 
                          2. helyezés:      500.000.-Ft 

 
h/  A Kaposvári Röplabda SE a nemzetközi kupaszereplésének utazási költségeihez 1.000.000 Ft 
támogatásban részesül.                         
 
 
i/ BITT Női Röplabda Klub  (támogatás jogcímen)  
 

Az I. osztályú szereplés működési támogatására javasolt összeg: 
2012. II. félév:        850.800.-Ft 
2013. I. félév:          567.200.-Ft. 
 
Az I. osztály 1-8. hely megszerzésére eredményességi támogatás: 1.000.000.-Ft. 
 
A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az önkormányzati támogatást három ütemben, 30 %-
ot utánpótlás-nevelésre 2012.július 02-ig, 30 %-ot támogatásként 2013. január 03-ig és 40 %-ot 
támogatásként 2013. március 18-ig biztosítja.  
A Kaposvári Rákóczi Kft., a Bitt KNRC és a Kaposvári Röplabda SE részére az önkormányzati 
források az alábbi ütemezés szerint kerülnek biztosításra:  
 
 

30% 2012. július 02-ig 
30% 2012. szeptember 30-ig 
40% 2013. január 30-ig 

 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
    M olnár György igazgató 
 Határidő:  2012. július 02.  
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3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat a 2012. I. 
félévi nettó jegybevétel után járó 6.024 eFt jegykompenzációt megelőlegezi a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Klub részére a 2013. évi támogatás terhére. 

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 Határidő:  2012. június 30. 
 
 
-----22. Előterjesztés a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázissal kötendő bérleti 

szerződés jóváhagyásáról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2199   Száma: 12.06.14/22/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
99/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 
Központ és a Cigány Szociális és Művelődési M ódszertani Bázis között, a Kaposszentjakabi 
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Művelődési Ház mindösszesen 68 m2 alapterületű helyiségeinek 5 éves bérletére létrejött, az 
előterjesztéshez csatolt szerződést jóváhagyja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. június-
szeptember hónapokban benyújtandó pályázatokról ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy két dolgot emelne ki a benyújtott pályázataikból. Az 
egyik az 500 millió forint maximum elnyerhető támogatással, mintegy 80 km hosszú kerékpárút 
építése, benne a Szentjakabi Apátságnál a szabadtéri színpadnak a rendbetétele. A másik az 
óvodafejlesztési pályázat, amelyet négy nagy blokkba nyújtanak be. Bízik abban, hogy ki tudják 
meríteni a pályázandó összegeket. Elmondta, hogy ez 400 millió forint, amelyet módszertani 
dolgokra, óvodai belső és külső játékokra szeretnének költeni.  
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy Polgármester úr által említett pályázatokon 
kívül egyet szeretne kiemelni,  amit a bizottságok is támogattak: a gyermekek és f iatalkorúak 
védelméről szóló, rendőrséggel közösen kidolgozandó projektet. Szerinte nagyon jó ez a program 
és megnyugtató, hogy nem csak a rendőrség szakmai tudása jelenik meg, hanem a pedagógusoké 
is, hiszen sok olyan dolog van, amelyet a tanárok jobban tudnak. Kérte, hogy ne csak az legyen a 
fontos, hogy a gyerekek áldozattá válását próbálják megakadályozni. A programnak ki kellene 
terjednie arra, hogy olyan gyerekeken segítsenek, akik olyan környezetben nőnek fel,  ahol 
„kiképzik” őket bűn elkövetésére. Kérte a hivatal szakmai részétől, hogy amennyiben megnyerik 
a pályázatot, nézzék meg mit lehet tenni és próbáljanak meg segíteni azoknak a gyerekeknek is.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 2200   Száma: 12.06.14/23/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
100/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be „A 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és f iatalkorúak segítése Kaposváron” 
című, TÁMOP-5.6.1-B-12/2 pályázati konstrukció keretében az alábbi paraméterekkel: 

 
- Pályázat címe: A bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 

fiatalkorúak segítése Kaposváron. 
- Pályázati konstrukció száma: TÁMOP-5.6.1-B-12/2. 
- A támogatás intenzitása: 100 %. 
- A pályázat fizikai megvalósításának ideje: 2013. január 1 – 2013. december 31.  
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

39.989.975,-Ft. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Együd Árpád Kulturális 

Központ pályázatot nyújtson be az NKA által kiírt, a nemzetközi, országos turisztikai 
vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) 
támogatására pályázati konstrukció keretében. A pályázat tartalma a 2012. évi Adventi 
programok és az újévi koncert megrendezése. A pályázathoz szükséges 500.000.-Ft önerő az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.28.) sz. önkormányzati 
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rendeletének céltartalékok közt szereplő „Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter) soron 
elkülönített 1 000 ezer Ft keretéből” finanszírozható. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő 

TÁMOP-3.2.1/A-11/2 kódszámú, Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 
intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) 
elnevezésű, 100 % támogatási intenzitású program kiírására pályázatot nyújt be és 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
4.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő 

TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
elnevezésű, 100 % támogatási intenzitású program kiírására, bölcsőde, óvoda színtér 
megjelöléssel pályázatot nyújt be és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására. A  
pályázat tartalma egészségfejlesztési terv létrehozása, egészségre nevelő programsorozatok 
lebonyolítása. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő 

TÁMOP-3.1.11-12 kódszámú, Óvodafejlesztés elnevezésű, 100 % támogatási intenzitású 
program kiírására pályázatot nyújt be és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
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6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő 
DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 
elnevezésű, 100 % támogatási intenzitású program kiírására pályázatot nyújt be és 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására. A pályázat tartalma kerékpárhálózat 
kibővítése, a Szentjakabi bencés apátságnál a színpad és nézőtér felújítása, Rippl Rónai 
emlékmúzeumnál Andrássy üvegablak és üvegmennyezet elhelyezése. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése utólagos beszámolási kötelezettséggel 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyári közgyűlési szünet alatt döntsön pályázatok 
benyújtásáról. 

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

-----24. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról  ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a rendeletmódosítás mit fog eredményezni az 
építményadó bevételeiket illetően és az eredeti tervszámhoz képest mennyivel kell kevesebbre 
számítaniuk az év végén.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy reméli nem fog változni semmi az eredeti 
elképzeléseinek megfelelően és az Önkormányzat által tervezett adóbevételek év végére 
teljesülnek. A módosítást követően Főjegyző úr által említett 60 millió forintos tervezett bevétel 
kiesés a költségvetési egyensúlyukat nem fogja érinteni.  
 
 

-----Hozzászólások nem hangzott el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2201   Száma: 12.06.14/24/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
101/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

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

-----25. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 2202   Száma: 12.06.14/25/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2012. (VI. 14.) 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 86/2010. (IV. 28.) önkormányzati határozat 1.) 

pontját visszavonja. 

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

 

2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 23/2011.(II.24.)  
önkormányzati határozat 3./ pontjában megállapított parkolási díjakat 2013. december 31.  
napjáig 50 %-kal csökkenti.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal (díjközlésre)  

    2013. december 30. (díjak felülvizsgálata) 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 8/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 18.) 

pontjának határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 31. 
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-----26. Előterjesztés Dr. Áder János köztársasági elnök 2012. június 6-án kelt 
nyilatkozatához való csatlakozásról ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy M agyarország köztársasági elnöke egy felhívást tett 
közzé június 6-án. Áder János minden jó szándékú magyar csatlakozását kérte az általa 
megfogalmazott felhíváshoz. Szándékosan várt eddig a város nevében nyilatkozni, mert szeretné, 
ha a Képviselő Testület nevében tenné ezt meg, és ezért hozta be az előterjesztést. Kérte a 
Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztést és olyan csatlakozó nyilatkozatot írhassanak az 
Országgyűlés Elnökének, hogy a város Képviselő Testülete egyhangúlag csatlakozik a 
felhíváshoz. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint azt a levelet, amelyet a Polgármester úr ír alá lehetne 
kicsit nyelvileg helyesebben megfogalmazni. Hozzátette, ha a Közgyűlés elfogadja az 
előterjesztést annak örülni fog, de ha nem akkor is támogatja az eredetileg megfogalmazott 
előterjesztést. 
 
Kiss Tamás képviselő véleménye szerint egy álszent színjátékhoz fogják adni a nevüket. Miért 
nem tett elítélő nyilatkozatot Kaposvár város Közgyűlése, amikor 2011 áprilisában Mesztegnyőn 
a katolikus plébánost bántalmazták, amikor Somogyszilben a cigányok azt ordibálták a 
magyaroknak, hogy „megdöglöttök parasztok” vagy előző hónapban egy idős hölgyet 
megerőszakoltak és kirabolták? Szerinte ez az előterjesztés is mutatja, hogy kik azok, akik 
irányítják az országot és létezik kettős mérce az országban. Hozzátette, hogy nem az a baj, hogy 
elitélő nyilatkozatot tesznek, hanem az, hogy eddig nem tették meg hasonló esetben. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint Kiss Tamás képviselő úr nem ért a dologból 
semmit. Az, hogy a M agyar Köztársaság Elnöke felemeli a szavát, amikor Schweizer József 
nyugalmazott országos főrabbit verbálisan megtámadják azért, mert zsidó, akkor helyesen 
cselekszik. Helyeselte azt, hogy Kaposvár Önkormányzata erről előterjesztést fogalmazott meg és 
csatlakozik Áder úr felhívásához.  
 
Szita Károly polgármester elmondta Kiss Tamás képviselő úrnak, hogy ezzel a nyilatkozattal a 
testület hitet tesz amellett, amit mondott. Nem az a fontos, hogy hogyan fogalmaznak, hanem 
maga a szándék.  
   
 
 
 
 
 



2012.08.03. 9:27 C:\temp\xxx\20120614.rtf Dr. Horváth Zsuzsanna    76/83 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 2203   Száma: 12.06.14/26/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dr. Áder János köztársasági elnök 
2012. június 6-án kelt nyilatkozatához való csatlakozásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy közös értékeink védelme érdekében egyetértéséről és támogatásáról biztosítja a köztársasági 
elnököt, és mindazokat, akik nem rombolni, hanem építeni akarnak ebben az országban.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 

-----27. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó utcai 3629/9. hrsz-ú ingatlanon történő telephely-
fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásáról ----- 

 
 

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

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

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

#: 2204   Száma: 12.06.14/27/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
104/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár, Izzó utcai 3629/9. hrsz-ú 
ingatlanon történő telephely-fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a kaposvári 3629/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, az 
előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

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

 
 

-----28. Előterjesztés az alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 2205   Száma: 12.06.14/28/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
105/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

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

- Tüskevárért 2007 Alapítvány részére   100.000 Ft 
- „Gyermekmosoly” Alapítvány  15.000 Ft. 

 
Gelencsér Ferencné képviselő képviselői keretből 

- Tüskevárért 2007 Alapítvány részére   80.000 
 
S portbizottság S port Keret tartaléka terhére 

- Somogyi Sportmúzeum Alapítvány részére  200.000 Ft 
- Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány részére 100.000 Ft 

 
Népjóléti Bizottság az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 

- Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány 40.000 Ft. 
- Békevár Alapítvány  40.000 Ft. 

 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottságnak az Oktatási és Kulturális Támogatási 
Keret 2012. évi keretéből 

- „Diákjainkért” Alapítvány  35.000 Ft. 
- Táncsics Gimnáziumért Alapítvány  20.000 Ft. 
- Búvópatak Alapítvány  50.000 Ft. 
- Képírás Művészeti Alapítvány  60.000 Ft. 
- Somogy Táncegyüttes Alapítvány  100.000 Ft. 
- „Szárnyas Szó” Alapítvány  150.000 Ft. 
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- Tüskevárért 2007 Alapítvány  25.000 Ft. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2011. október 31. 
 
 

-----29. Interpelláció----- 
 
Gelencsér Ferencné képviselő „Fogadóórámon felkeresett a Badacsony utcából egy olyan lakó, 
aki még nem kötött rá a csatornahálózatra. (Ezt megelőzően más is jelezte ezt a problémát.) 
Nevezett lakó tudomásul vette, hogy a megemelkedett talajterhelési díj a szennyvízcsatornára 
való rákötést hívatott ösztönözni. Azt környezetvédelmi szempontból helyesnek is tartja. 
Aki ismeri a Badacsony utcai terepviszonyokat, különösen a keleti utcasorét, az tudja, hogy 
ebben az utcában nem lesz egyszerű és olcsó a csatornára való rákötés. 
A házak teraszosan épültek, a szennyvízgödrök az utcaszint alatt vannak 8-10 méterrel, nagy 
rombolással és tetemes költséggel lehet csak a rácsatlakozást kivitelezni. 
Olyan összegek szerepelnek az árajánlatokban, ami a nehéz anyagi helyzetben lévők sem most 
sem később nem tudnának kif izetni. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önkormányzat jelentős segítséget nyújt a csatornára való 
rákötésben. 
Sajnos a jelen esetben szereplő, és még kitudja, hogy hány család esetében ez sem jelent végleges 
megoldást. 
M i lesz azzal a szennyvízkibocsátóval, aki sem a megemelkedett talajterhelési díjat nem tudja 
kifizetni, sem a csatornahálózatra nem tud rákötni, mert a család anyagi helyzete olyan, hogy 
plusz terheket nem tud vállalni? 
Elképzelhető-e, hogy az ilyen különleges terepviszonnyal rendelkező telken épített házak 
tulajdonosainak egyszeri, vissza nem térítendő, a rákötés költségeit fedező kölcsönt nyújtsanak? 
M i lesz azokkal a családokkal, akiknek majd 2014-ben egy összegben kell megfizetni az elmúlt 
időszak talajterhelési díját, késedelmi pótlékkal együtt, amikor most sem tudják előteremteni a 
szükséges összeget?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Az elmúlt 10 évben rendszeresen hirdetett 
szennyvízrákötési akciót az Önkormányzat, melynek során a csatornahálózatra utólag rákötni 
szándékozók jelentős kedvezményben részesültek.  
2004-2009. között az Önkormányzat mintegy 60 millió forint támogatást nyújtott azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a szennyvízrákötést csak házi átemelővel tudták megoldani.  
Ebben az időszakban egyetlen igényt sem utasítottunk el. 
2012. évben szennyvízátemelők beépítésének támogatására nincs forrás a költségvetésben, ehhez 
központi támogatás már nem igényelhető. 
 
A Közgyűlés módosította a talajterhelésről szóló rendeletet, melynek értelmében különös 
méltánylást érdemlő esetben (fogyatékosság, betegség,  baleset, haláleset, munkanélküliség,  tartós 
jövedelemromlás, elemi kár,  egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető 
körülmény megléte, bekövetkezte) a kibocsátó kérelmére tárgyévben a talajterhelési díj 
megfizetésére legfeljebb 95 %-os díjkedvezmény állapítható meg, a család szociális helyzetétől 
függően.  
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Ezen túlmenően a Közgyűlés a tervezet szerint úgy módosítja a talajterhelési díjról szóló 
rendeletét, hogy azon ingatlantulajdonosok,  akik a szokásosnál jelentősebb anyagi ráfordítással 
tudnak csak rákötni a szennyvízcsatornára, mentesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól,  
amennyiben szerződésben vállalják, hogy 2014. október 15-ig rákötnek a szennyvízcsatornára. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Gelencsér Ferencné képviselő megköszönte és elfogadta Főjegyző úr válaszát. 
 
 
 

-----30. Képviselői kérdés----- 
 
Kiss Tamás képviselő „2012. május 31-én Kaposváron járt Izrael nagykövete, Ilan M or. A 
látogatás során Ön elmondta, hogy a „mezőgazdaság az a terület, amelynek kapcsán partnerekre 
lelhetünk Izraelben”. Az interpellációm erre a megjegyzésre vonatkozik. A kérdéseim a 
következőek: 

- Miért épp Izraellel keressük a gazdasági kapcsolatot, miért nem olyan szomszédos 
országokkal, vagy éppen távolibbakkal,  melyekkel szorosabb viszont ápol városunk, 
olyanokkal, akikkel összeköt minket a közös múlt. 

- Amennyiben szorosabbra fűzzük a viszonyt Izraellel, akkor mikor várható az első 
város környéki kibuc megépülése, és mikor érkeznek az első lakói.  

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy képviselő úr kérdésében egyfajta dicséret 
fogalmazódott meg. Az elmúlt években számos ország diplomatájával álltak kapcsolatban és 
fognak is, azért, hogy a kapcsolatok előbb-utóbb átforduljanak számukra gazdasági előnnyé. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy 2012-ben, eddig 3 nagykövet – India magyarországi nagykövetét, 
Cseh Köztársaság magyarországi nagykövetét, Izrael Állam magyarországi nagykövetét – és 
egy14 főből álló, kereskedelmi attasékat tömörítő delegáció látogatott el Kaposvárra. Képviselő 
úrnak elmondta, látható, hogy kiterjedt nemzetközi kapcsolattal rendelkezik a város és ezen a 
szándékán nem is kíván változtatni. Örömmel veszi, ha a világ országainak diplomatái 
Kaposvárra kívánnak látogatni, függetlenül attól, hogy melyik földrészen élnek. M ásodik 
kérdésére válaszként elmondta, véleménye szerint azért fogalmazta meg kérdését, mert képviselő 
úr lenne az első beköltöző. Elmondta, hogy a Kaposvári Egyetem tervezi azt, hogy 
mezőgazdasági profillal, izraeli egyetemmel veszi fel a kapcsolatot és a város ebben maximálisan 
támogatja a szándékot.  
 
 

-----31. Előterjesztés a Kaposvár-Bu dapest vasúti összeköttetés feltételeinek javításáról 
Előterjesztés döntés kezdeményezéséről kormánynál (a Kaposvár és Dombóvár közötti 

vasúti pályaszakasz korszerűsítése érdekében) ----- 
 

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

 
Pintér Attila tanácsnok előzményként megjegyezte, hogy az előterjesztésnek két változata 
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készült, az egyik Polgármester úr, a másik pedig saját nevében. Az utóbbit vették fel napirendre 
reggel. Elmondta, hogy a kezdeményezés hátterében egy rendkívül bizarr dolog van, mely szerint 
egy elmúlt heti egyeztetésen – a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete és a Nemzeti 
Fejlesztési M inisztérium háttérintézményeként működő közlekedéstudományi szakemberei 
egyeztettek egymással – elhangzott a Közlekedéstudományi intézet munkatársa szájából, hogy 
politikai nyomásra ésszerűtlen vasúti pályafejlesztéseket valósítanak meg. Példaként említette a 
Kaposvár-Dombóvár közti szakaszt, amelyet már évek óta azon pályaszakaszok között tartanak 
számon, amelyet indokolt lenne felújítani, de a megyében mégsem azt újítják fel, hanem a 
Gyékényes-Csurgói pályaszakaszt. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy bíznak abban,  hogy a 
Kormány és az illetékes Minisztérium ésszerűen gondolkodik, szembe mer nézni a tényekkel és 
tudja, hogy a megyének mi az elsődlegesen fontos a vasúti infrastruktúra fejlesztését illetően. Ha 
így van,  akkor tudják,  hogy a legkritikusabb pályaszakasz a megyében, a Kaposvár-Dombóvár 
közti pályaszakasz, amely rendkívül megnehezíti a Kaposvár-Budapest közötti közlekedést és az 
Intercity  járatoknak a működtetését. Elmondta, hogy Polgármester úr írt egy csatlakozó 
előterjesztést, amelyben a határozati javaslat nagyjából tartalmazza azt a határozati javaslatot, 
amelyet maga fogalmazott meg, tehát az előterjesztése hasznos és sikeres volt. Hozzátette, hogy 
hajlik a kompromisszumra és kérte a Polgármester úr által megfogalmazott határozati 
javaslathoz, egy rövid mondatrészt írjanak bele, mégpedig, hogy a „Közgyűlés kérje a Kormányt, 
hogy vegye tervbe a Budapest-Kaposvár közti vasúti pálya felújítását különös tekintettel a 
Kaposvár-Dombóvár közti pályaszakaszra, továbbá egy vasút/napi átszállás nélküli menetrend 
beállításával javítson a jelenlegi közlekedési feltételeken”. Elmondta, hogy tudják, hogy ez a 
legkritikusabb pályaszakasz és, ha ezt a kiegészítést bele tudják venni a Polgármester úr által 
megfogalmazott határozati javaslatban, akkor támogatja az előterjesztést.  
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés a fontos dolgok mellett egy még 
fontosabb dologról szól, hogy közvetlen vasúton újból legyen tengeri kikötője Kaposvárnak. 
Szerinte stratégiai szempontból ez a legfontosabb, amely mögé ki kell állniuk. Ugyanis 
Horvátország európai uniós országgá válását követően a két országnak meg lenne az a 
lehetősége, hogy közös európai uniós pályázatot nyújtson be az infrastruktúra fejlesztésére. 
Elmondta, hogy a horvátoknak is érdeke, hogy Gyékényestől korszerűsítsék egészen Finmeig 
kikötőig a vasútpályát, nekik pedig elemi érdekük az, hogy Budapest-Dombóvár-Kaposvár és 
Gyékényes között olyan pályaszerkezet legyen, amely ezt a lehetőséget biztosítja. Nagyon sok 
pénz az, amelyről beszélnek, és  az is nyilvánvaló, hogy egyik nemzetnek sincs önállóan annyi 
pénze, hogy ezt a beruházást végrehajtsa, de közösen kihasználva az európai strukturális 
alapjaiból nyújtott támogatást és próbálják meg a határokon átnyúlóan a vasúti pályaszerkezetet 
megvalósítani.  Elmondta, hogy ezt hivatalosan először jelzik, ezzel a közgyűlési határozattal. 
Hozzátette, hogy elfogadja Pintér Attila tanácsnok úr által megfogalmazott módosítását. A 
határozati javaslat másik pontja, hogy a M ÁV még egy közvetlen átszállás nélküli vonatpárt 
naponta működtessen és üzemeltessen Kaposvár-Budapest, illetve Budapest-Kaposvár között.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2206   Száma: 12.06.14/30/0/A/KT 
Ideje: 2012 június 14 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
106/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése döntést kezdeményez a Kormánynál, vizsgálja meg a 
Budapest-Kaposvár-Zágráb-Fiume vasútvonal Horvátországgal közös uniós forrásból történő 
korszerűsítésének, fejlesztésének lehetőségét.  
A Közgyűlés kéri a Kormányt, hogy vegye tervbe a Budapest-Kaposvár közti vasúti pálya 
felújítását, különös tekintettel a Kaposvár – Dombóvár közötti pályaszakaszra, továbbá egy 
vasútpár napi átszállás nélküli menetrendbe állításával javítson a jelenlegi közlekedési 
feltételeken. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2012.június 15. (kezdeményezés felterjesztésére) 
 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok kifogásolta, hogy az interneten kiküldött előterjesztések pdf. 
formátumban kerülnek fel a honlapra, így nem lehet abban kiemelni, jegyzeteket hozzáírni. Kérte 
vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi formátumban kerüljenek ki az anyagok. 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy Főjegyző úr meg fogja vizsgálni a problémát. 
Elmondta, hogy nyáron is számítsanak arra, hogy kéri a Közgyűlés részvételét, egészen biztosan 
lesznek olyan napirendi pontok, amelyek miatt ülést kell tartaniuk. Kérte, hogy a nyári 
szabadságok alatt is legyenek elérhetőek, hogy döntéseket tudjanak hozni. 
 
 
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 
 
 
 


