
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

 
 
2012. július 30.  
 

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 1 - 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő Testület tagjait, a Hivatal munkatársait és a 
sajtó munkatársait. M egállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, ezért az ülés határozatképes.  
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2229   Száma: 12.07.30/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
120/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról, illetve a lakásállományból való törlésről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
2. Előterjesztés a M unkácsy M ihály Gimnázium alapító okiratának módosításáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
3. Előterjesztés a DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges 

együttműködési megállapodásokról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
4. Előterjesztés a Budapest Bank részére 10 millió forintos bankgarancia feloldásáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
5. Előterjesztés a toponári gyógyszertár előtti tér átalakítására benyújtott pályázat lezárására  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
6. Előterjesztés a Gábor László Kft. bérleti díj tartozásának megfizetéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
7. Előterjesztés a kaposvári izraelita temetőben történt rongálás elítélésérő l  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 



 
Zárt ülés 

 
8. Előterjesztés rendkívüli szociális segély tárgyában benyújtott fellebbezéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
 

-----1. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról, illetve bérlakás lakásállományból való 
törléséről ----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2230   Száma: 12.07.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 55/2012. (VII. 31.)  
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, 
többször módosított 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2231   Száma: 12.07.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
121/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei  Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kossuth L. u. 
8./a szám alatti alagsori,  korábban a Csiky Gergely Színház dolgozóinak elhelyezésére 
szolgáló lakást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás állományába 
sorolja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  2012. augusztus 1. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Arany János u. 6. 

III. lh. fszt. 3.  sz. alatti, 4759/A/9 hrsz-ú üresen álló lakást a  bérlakás állományból törli.  
 

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

 
-----2. Előterjesztés a Munkácsy Mihály Gimnázium alapító okiratának  

módosításáról----- 
 

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

 
 

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



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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2232   Száma: 12.07.30/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
122/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Munkácsy Mihály Gimnázium 
alapító okiratának 3. pontjából törli a „Telephelye: 7400 Kaposvár, Szondi u. 3.” szövegrészt, 
2012. szeptember 1-i hatállyal. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
   Gyallai Katalin igazgató 
Határidő:  2012. szeptember 01. 

 
 

-----3. Előterjesztés a DDOP-2.1.1./A.B-12 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges 
együttműködési megállapodásokról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 500 millió forint értékű, 100%-ban elnyerhető és 
támogatott pályázat kiírására kerül sor a napokban. Ennek fő eleme a kerékpárút hálózat 
fejlesztési pályázat, de társítani kell kisebb, nagyobb beruházással. A korábbi döntésnek 
megfelelően javasolta, hogy a város nyújtson be erre pályázatot. A Deseda az ország egyik 
leghosszabb és legnagyobb vízterületű mesterséges tava, s az eddig meghozott döntések alapján 



500 millió forintot költenek rá. Megemlítette a két új hidat, amely már elkészült, hamarosan 
megjelenik a Látogató Központ kiviteli pályázatáról szóló felhívás. Párhuzamosan készül az 
ÖKO turisztikai út is, amely körbe megy a tavon, továbbá egy kilátó is épül. Az ÖKO turisztikai 
utat már úgy tervezték, hogy az kerékpározásra is alkalmas lehet, viszont az akkori pályázat nem 
adott lehetőséget arra, hogy szilárd burkolatú kerékpárutat építethessenek. A jelenlegi pályázat 
lehetővé teszi ezt. A 80 km hosszú kerékpárút hálózatra ebből az összegből 200 millió forint 
költhető.  Ezzel körbeérnék a szilárd burkolatú kerékpárúttal a Desedát, viszont eznem teszi ki a 
80 km-t. Ezért kellett megtalálniuk azokat a pályázó önkormányzatokat, akik partnerek ebben és 
a pályázat sikerét követően, mintegy 700 millió  forintot tudnak költeni a Desedára.  Megköszönte 
Tóth István alpolgármester úrnak azt a munkát, amely a 80 km hosszú kerékpárút tervezésének 
koordinálását jelentette. Elmondta, hogy ezekkel a beruházásokkal a Deseda nagyon jelentős 
fejlesztés alá kerülne, ezért kérte a testület támogatását. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2233   Száma: 12.07.30/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
123/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú, 
Turisztikai attrakciók fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges, az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodásokat jóváhagyja és felhatalmazza a 
Polgármestert azok aláírására.  

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
Határidő:  azonnal 



 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a már korábban elnyert 60 millió 
forintos pályázatuk, amely a városon belüli kerékpáros közlekedést érinti, hamarosan megjelenik 
a kivitelezésről szóló közbeszerzési felhívás. Alpolgármester úr a kerékpárosokkal egyeztette le 
az útvonalat, s reméli, hogy a kivitelezés során annak is örülhetnek. 
 
 

-----4. Előterjesztés a Budapest Bank részére 10 millió forintos bankgarancia  
feloldásáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mi lesz azon alvállalkozóknak pénzével, akik a 
fürdő beruházásánál nem érintettek a megállapodás szerint. Hogyan jutnak a pénzükhöz, van-e 
esély arra, hogy a megállapodáson kívül, valamilyen módon ki tudják őket fizetni, hiszen az 
eredeti 140 millió forintos összegnek a feléről van szó. M ásodik kérdése egy korábbi 
kezdeményezésükhöz kapcsolódott. Polgármester úr mondta egy évvel ezelőtt, hogy megpróbál a 
Kormányon keresztül egy olyan jogi helyzetet teremteni, hogy közvetlenül ki tudják fizetni a 
fürdő beruházásában érintett alvállalkozókat. Történt-e ebben a kérdésben előrelépés? Ha nem, 
akkor ki lehet-e mondani, hogy a Közgyűlésnek ez a kezdeményezése megbukott. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a kérdésben elhangzott egy állítás, miszerint 
„nem érint valamennyi alvállalkozót”.  Pontosítani szeretné azt a megállapodást, amelynek az 
előkészítésén dolgoznak. A 140 millió forintos ki nem fizetett számlával érintett, munkát végző 
valamennyi alvállalkozót érinti a készülő megállapodás, senkit nem hagynak ki, mindenkit azon 
munka erejéig, amelyet a számla tartalmaz, érint a megállapodás. 
 
Szita Károly polgármester elmondta Pintér Attila tanácsnok úr második kérédésre, hogy egy 
felterjesztési joggal is éltek az ügyben és a felterjesztési jog kapcsán történtek a körbetartozásról 
szóló törvénymódosítások, de sajnos ezt a helyzetet nem oldotta meg. M i voltunk azok, akik a 
jelenleg érvényben levő törvények határait súrolva nem tettek eleget törvényi 
kötelezettségeiknek, nem fizették ki a 140 millió  forintot az Etalonnak és felszámolójának, illetve 
a Budapest Banknak. Azért nem tették meg, mert nem éreztek 100%-os garanciát arra,  hogy a 
munkát elvégzett alvállalkozók, akik ténylegesen megdolgoztak a pénzükért megkapták volna 
azt. Inkább vállalták azt, hogy feljelentsék a várost, mert az igazságérzetük azt diktálta, hogy 
inkább a bírósági procedúrát is vállalják, de a pénzt ne adják oda annak, aki nem dolgozott meg 
érte, hanem annak juttassák és adják majd oda, aki valóban elvégezte a munkáját. Hozzátette, 
hogy ennek az az eredménye, hogy erre most reális lehetőségük van még a bírósági tárgyalást 
megelőzően, mivel a per szeptemberben folytatódik, addigra szeretnék ezt az egyezséget 
koordinálni. A pénz az megvan és abban az esetben fogják fizetni, ha 100%-os garanciát látnak 
minden egyes szempontból arra, hogy az valóban a munkát elvégzett alvállalkozókhoz jut. 
 
 



-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a konkrét összegek kifizetése a per függvénye, akkor 
kerülhet sor az összeg kifizetésére az alvállalkozók számára, ha a jogi per olyan helyzetet tud 
teremteni. Szerinte olyan ügyről van szó, ami nem kis áldozatot igényelt ezektől a kaposvári 
alvállalkozóktól és nem utolsó sorban az áldozatok mellett nagyon-nagyon sok türelmet. Érti amit 
Polgármester úr mond, hogy garancia kellett arra, hogy ez az összeg a munkát elvégző 
alvállalkozókhoz kerüljön és ne máshoz, de ennek ellenére túlságosan hosszú idő telt el az 
ügyben és ehhez képest a vállalkozások csak a fele összeghez jutnak. Az előterjesztés 
mellékleteként olvasható megállapodás azt érzékelteti velük, hogy történt megállapodás a 
Városháza és az alvállalkozók között, tudja, hogy jogi ügyletet tekintve nem a Városháza és az 
alvállalkozók között köttetett, de azt sejteti mindenkivel, hogy van megállapodás és a 
vállalkozások hozzá juthatnak az eredeti összeg feléhez. Azt jelenti, hogy vélhetően ezt a 
helyzetet elfogadták és elfogadják azt, hogy az eredeti követelésüknek csak a feléhez juthatnak 
hozzá. Nincs információja arról, hogy a vállalkozások hogyan fogadják ezt a helyzetet, a 
megállapodás nyilván arról szól, hogy elfogadják, de véleménye szerint lehetett volna olyan 
helyzetet teremteni, hogy ezt az ügyet korábban tudják lezárni, s akár még a felszámolás előtt 
olyan konstrukciót találni, ami lehetővé tette volna, hogy a kaposvári alvállalkozók 
hozzájussanak a pénzükhöz. 
 
Szita Károly polgármester Pintér Attila tanácsnok úr első két mondatára reagálva elmondta, 
hogy az a megállapodás, amit a vállalkozók kezdeményeztek független a pertől. Amennyiben a 
megállapodás létrejön, akkor kezdeményezni fogják az egyezség létrehozását a per keretében. 
Elmondta, hogy országos példát mutatott Kaposvár akkor, amikor azt mondta, hogy „nem”, a 
pénz annak jár, aki azért megdolgozik és a város azért küzd és felvállalva azt, hogy feljelentetik a 
bíróságon is. Szerinte még mindig ez a helyes út, minthogy kifizették volna, ugyanis akkor 
biztos, hogy egyetlen egy fillér nem jutott volna a munkájukat elvégzett alvállalkozóknak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2234   Száma: 12.07.30/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
124/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Budapest Bank részére 10 millió  
forintos bankgarancia feloldásáról szóló előterjesztést és úgy határozott a 057/2009/046017 
számú, a Fő u. 84.  sz. alatti épület garanciális kötelezettségeire vonatkozó bankgarancia 
tekintetében 10 millió Ft erejéig lemond az igényérvényesítés lehetőségérő l, egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására azzal, 
hogy a megállapodás akkor lép hatályba, ha az Önkormányzat hitelt érdemlő módon tudomást 
szerez arról, hogy az alvállalkozók által megvásárolni kívánt követelés tulajdonjoga átszállt az 
alvállalkozókra.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. augusztus 05. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2235   Száma: 12.07.30/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 56/2012. (VII. 30.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 



 
 

-----5. Előterjesztés a toponári  gyógyszertár előtti tér átalakítására benyújtott pályázat 
 lezárásáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2236   Száma: 12.07.30/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
125/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a toponári gyógyszertár előtti tér 
átalakításra benyújtott pályázat lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Toponári úton 

található, 13661 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 6505 sz. Kaposvár-Szántód összekötő út 
megnevezésű, 23275 m² alapterületű ingatlan 279 m² alapterületű részét, és a Kaposvár Orci 
úton található, 13230 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 65112 sz. Zimány bekötőút 



megnevezésű, 2915 m² alapterületű ingatlan 26 m2 alapterületű részét párhuzamos parkolók 
és út céljára térítésmentesen tulajdonba veszi. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. augusztus 05. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Toponári úton 
található, 13661 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 6505 sz. Kaposvár-Szántód összekötő út 
megnevezésű, 23275 m² alapterületű ingatlan 279 m² alapterületű részének, és a Kaposvár 
Orci úton található, 13230 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 65112 sz. Zimány bekötőút 
megnevezésű, 2915 m² alapterületű ingatlan 26 m2 alapterületű részének átvételével 
kapcsolatos előzetes megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. augusztus 05. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Toponári úton 
található, 13661 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 6505 sz. Kaposvár-Szántód összekötő út 
megnevezésű, 23275 m² alapterületű ingatlan 279 m² alapterületű részének, és a Kaposvár 
Orci úton található, 13230 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 65112 sz. Zimány bekötőút 
megnevezésű, 2915 m² alapterületű ingatlan 26 m2 alapterületű részének átvételével 
kapcsolatos végleges megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   NKH határozatának kézhezvételét követően azonnal 
 

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Toponári úton 
található, 13661 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 6505 sz. Kaposvár-Szántód összekötő út 
megnevezésű, 23275 m² alapterületű ingatlan 279 m² alapterületű részének, és a Kaposvár 
Orci úton található, 13230 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 65112 sz. Zimány bekötőút 
megnevezésű, 2915 m² alapterületű ingatlan 26 m2 alapterületű részének átadás-átvételével 
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére felhatalmazza a Polgármestert. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. december 31. 



 
 

-----6. Előterjesztés a Gábor László Kft. bérleti díj tartozásának megfizetéséről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2237   Száma: 12.07.30/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
126/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Gábor László Kft. részére 
engedélyezi, hogy a Kaposvár, Fő u. 23. sz. alatti bérleményre vonatkozó bérleti díj tartozását 
2012. szeptember 30-ig fizesse meg.  
 
 

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

 
 
 



-----7. Előterjesztés a kaposvári izraelita temetőben történt rongálás elítéléséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester kezdeményezi, hogy a Képviselő Testület határozatban ítélje el a 
zsidó temetőben történt rongálásokat. Hozzátette polgármesterként megtette mindazt, amit 
szükségesnek talált részben nyilatkozatban és egyéb formában.  
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. Javasolta, hogy a határozati 
javaslat második mondatába kerüljön be a „rasszista” szó. Szerinte egy ilyen cselekedet ebben a 
konkrét ügyben vélhetően ilyen indíttatású, és aki ilyen tesz az nem véletlenül teszi, hanem előre 
megfontoltan, szándékosan és az indítékát sem kell nagyon keresniük.  
   
Dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta Pintér Attila tanácsnok úr érveléséhez, hogy 
ugyanezt a rendkívül erős kifejezést használta a Zsidó Hitközség vezetője is. M inden 
nyilatkozatban megjelent és szerinte egyáltalán nem túlzás, hanem minden szempontból indokolt, 
hogy tegyék világossá, milyen indíttatásúnak tartják a cselekményt. Az előterjesztéssel egyetért 
és támogatja annak elfogadását.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok szerinte jól van megfogalmazva a határozati javaslat, hiszen ha ez 
bármelyik más temetőben történt volna meg, akkor is helye lett volna itt ennek a határozati 
javaslatnak, függetlenül attól, hogy milyen vallásról van szó. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy változatlan formában tartja fenn a határozati 
javaslatot, ugyanis azok, akik sírokat rongálnak, akik sírköveket döntögetnek, azok költözzenek 
el a városból.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2238   Száma: 12.07.30/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr módosító indítványáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 37.50 33.33 
Nem 7 43.75 38.88 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2239   Száma: 12.07.30/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 július 30 18:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



127/2012. (VII. 30.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése elítéli a 2012. július 22-én a kaposvári zsidó 
temetőben történt rongálást és az értelmetlen rombolást. Az ilyen magatartásnak és az ilyen 
embereknek nincs helye Kaposváron. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


