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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2012. november 15. 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 0 - 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. Megállapította, hogy testület 
17 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, hogy a kiküldött napirendi pontokon kívül 
vegyék fel a napirendek közé: 

- a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 
35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 

- a Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása Kaposváron” 
pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex turisztikai 
fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán 
támogatási összeg megelő legezéséről szóló előterjesztéseket és  

- Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos határozati javaslatot. 
Elmondta, hogy ezeket az előterjesztéseket reggel tárgyalta meg a Jogi, Ü gyrendi és 
Összeférhetetlenségi és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2313   Száma: 12.11.15/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
178/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 

-  a „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása Kaposváron” pályázat 
előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című  
projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán támogatási összeg 
megelőlegezéséről szóló előterjesztést, valamint 

- Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos határozati javaslatot. 
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Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a lakásrendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 

módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról  

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
4. Előterjesztés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról  

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 

irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
7. Előterjesztés a fizető parkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
8. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 

módosított 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr.  Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
9. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 

szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr.  Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
10. Előterjesztés a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló 24/2003. (IV. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
11. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról, valamint a 

települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak megállapításáról szóló 
előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
12. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépő díjak, jegy- és 

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



2012.12.27. 14:47 N:\Users\Szaz tizenharom\Ellenorzott ki teheto\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\2012-11-15.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    4/65 

 

13. Előterjesztés a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó közszolgálati 
szerződés meghosszabbításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 
14. Előterjesztés a 2013/14. tanévben indítandó középiskolai osztályok számáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
15. Előterjesztés az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola, valamint az Eötvös Lóránd Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
16. Előterjesztés egykori emléktáblák újbóli elhelyezéséről  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 
17. Előterjesztés településfejlesztési döntések meghozataláról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
18. Előterjesztés közterület elnevezéséről  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
19. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
20. Előterjesztés a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, Somogy M egyei 

Önkormányzattal kötött használati szerződésről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 
21. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények minimális bérleti 

díját meghatározó 21/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat módosításáról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
22. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya bérletéről  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
23. Előterjesztés a Kaposvár, Zaranyi utcai, IV. sz. vízműtelep üzemviteli épületén végzendő  

tetőtér-beépítési beruházásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
24. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi u.57-59. sz. alatt lévő helyiség homlokzat javítás 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
25. Előterjesztés a kaposvári 200/5 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű ingatlan egy részének 

értékesítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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26. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti ingatlan hasznosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
27. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
28. Előterjesztés a Copus 300 városismereti vetélkedő megszervezéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
29. Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi likviditási hitel 

kérelmének benyújtásáról és fejlesztési hitelkeret megújításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
30. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő 46 m2 alapterületű helyiségcsoport 

elidegenítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
31. Előterjesztés a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való hozzájutását, 

s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okostelefonos alkalmazás elkészíttetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
32. Előterjesztés a lejárt határidejű köz gyűlési döntések végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
33. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
34. Előterjesztés a “Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása Kaposváron” 

pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár complex turisztikai fejlesztése 
című project Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán támogatási összeg 
megelőlegezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
35. Előterjesztés a Kaposvár, Fejedelem u. 13. sz. alatti 13763/26 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 

tulajdonba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
36. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos határozat 

meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 
37. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
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-----1. Előterjesztés a lakásrendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 
módosításáról----- 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Pap Henriette ügyvezető igazgatót, aki korábban a 
Hivatal kollégájaként dolgozott. Jó munkát kívánt új beosztásához. 
 

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

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy 5 kérdésben hoztak döntési javaslatot a 
Közgyűlés elé. Az egyik a lakbéremelés jövő évtől, de elmarad attól a számtól, amit a költségek 
alapján indokoltnak tartanának. Megköszönte azoknak a képviselőknek a segítségét, akik az eseti 
bizottságban értékelték a költségeket, elvégezték az elemző munkát és segítették a díjak 
megállapításával kapcsolatos munkájukat. Elmondta, az a javaslatuk, hogy jövő évtől 5,8%-kal 
emeljék a lakbéreket, az Önkormányzat pedig 6 millió  180 ezer forinttal egészítse ki a lakások 
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket. Hozzátette, hogy egy 50 m2-es 
lakótelepi lakásnál bruttó 737 Ft/hó többletet jelentene.  A Nyugdíjas  háznál ennél valamennyivel 
kevesebb különszolgáltatási díj növelésre tesznek javaslatot, azzal,  hogy az Önkormányzat ennél 
is közel 1 millió  forintos kiegészítést tesz hozzá a költségek biztosításához. A bérlőkiválasztásnál 
5,2%-ra javasolják a díjakat növelni. Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményekben 
dolgozó és jelenleg szolgálati lakásban élők pedig változatlanul megtarthatják a bérleti jogukat. 
Hozzátette, hogy ebben az esetben a rendszer megfelelő átalakítását kezdeményezték, illetve a 
Csiky Gergely Színház 1 db szolgálati lakását is átveszik, továbbá az önkormányzati bérlakás 
állomány növelésére teszik félre. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy számára érthető és korrekt szándék a többség 
részéről, hogy azok a dolgozók, akik eddig önkormányzati fenntartású intézményben dolgoztak, 
ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azért, mert államosítják a teljes köznevelést. Véleménye 
szerint lehetne más jogi megoldást is találni, ugyanis ez a rendelet olyan általános normatív 
felhatalmazást ad az államnak a rendkívül kedvező megoldásra, ami sérti az Önkormányzat 
érdekét. Javasolta, hogy ne ilyen normatív felhatalmazással éljen a Kaposvári Önkormányzat, 
hanem kössön egy emberséges megállapodást, viszonylag kicsi összeggel, de ne engedje ki az 
önkormányzati kompetenciából ilyen erős felhatalmazással ezeket az ingatlanokat. Elmondta, 
hogy nem ért egyet az államosítással, mint ahogyan korábban a kaposvári vezetés sem, de úgy 
látszik már változott e tekintetben a véleményük. Javasolta, hogy vegyék ki a rendeletből és 
egyedi módon humánus megoldással biztosítsák ezeknek az embereknek a lakhatást. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy nem javasolják, hogy változtassanak az 
előterjesztésen. Lehetne több jogi megoldás is, amelyet végig is néztek, de ez a lehető legjobb 
megoldás. Elmondta, hogy a szakképző iskolák nem csak fenntartói, hanem működtetési 
feladataiban is az államhoz kerülnek.  Kettő szolgálati lakásuk is van ott, és célszerűtlen lenne, ha 
kívülről vinnének be bérlőket és ezért javasolták ezt a megoldást. Kérte, hogy változatlanul 
fogadja el a Közgyűlés az előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 2314   Száma: 12.11.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
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 69/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2315   Száma: 12.11.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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179/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakásrendelet és az önkormányzati 
tulajdonú lakások lakbérének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-állomány 

fenntartására - a befizetendő és visszaigényelhető ÁFA pozitív egyenlegének 
figyelembevételével – 6.180 eFt-ot biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. február 28. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozási Központ részére a 

Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 853 eFt költségét a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. február 28. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Béke u. 63. 4./2. 
szám alatti, korábban a Csiky Gergely Színház dolgozóinak elhelyezésére szolgáló lakást 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás állományába sorolja. 

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

 

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakban felsorolt szolgálati lakások szolgálati 
jellegét törli, azokat Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás állományába 
sorolja: 

1. Baross G. u. 25-27. I/3. 
2. Füredi u. 19. III/1. 
3. Füredi u. 24. IV/12. 
4. Füredi u. 19. I/1. 
5. Füredi u. 79. I/1. 
6. Füredi u. 79. I/2. 
7. Honvéd u. 18/b. II/3. 
8. Hunyadi J. u. 79. I/11. 
9. Hunyadi J. u. 79. I/12. 
10. Hunyadi J. u. 79. I/13. 
11. Hunyadi J. u. 79. I/15. 
12. Hunyadi J. u. 79. II/2. 
13. Hunyadi J. u. 79. II/3. 
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14. Hunyadi J. u. 79. II/16. 
15. Petőfi u. 39. fsz. 3. 
16. Sávház I. lh. IX/4. 
17. Béke u. 85. III/2. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
Határidő:  2012. december 31. 

 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése azt a bérlőt, aki 2012. december 31. napján 

jogszerűen szolgálati lakásban lakik és 2013. január 1. napjától a szolgálati lakáshoz jutás 
feltételeinek már nem felel meg, bérleti szerződésébe foglalt bérleti jogviszonya lejártáig 
ugyanarra az önkormányzati bérlakássá vált lakásra – beleegyezése esetén – bérlőként kijelöli.  
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lakás szolgálati jellegének megszűnéséről és a 
bérleti jogviszony módosításának lehetőségéről a bérlőket tájékoztassa. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2012. december 1. 

 
 

-----2. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról----- 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte Veizer Jánosné vezérigaz gató asszonyt. 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a tömegközlekedéssel kapcsolatos 
problémákról nap, mint nap hallhatnak, olvashatnak a sajtóban. Hozzátette, hogy máshol is gond 
a tömegközlekedés finanszírozása évtizedek óta. Elmondta, hogy Kaposvár Önkormányzata is 
100 milliós nagyságrenddel járul hozzá a tömegközlekedés megfelelő működése érdekében a 
veszteség finanszírozásához. Ha a teljes veszteséget az utazókra hárítanák át, 65%-os díjemelést 
kellene alkalmazniuk. Ilyen drasztikus emelés mellett az utasok száma is nagymértékben 
csökkenne. Elmondta, hogy átlag 7%-os emelésre tettek javaslatot, a tanuló és nyugdíjas 
bérleteknél magasabb szintű, az egyéb díjaknál pedig 5%-os emelésre, ugyanis még mindig 
elmarad a nagyvárosi átlagtól, másrészt tudomásul kell venniük, hogy ez az amihez állami 
árkiegészítés társul. Elmondta, hogy a veszteség kiegyenlítésére több mint 200 millió forintot 
kellene biztosítani, amelyből 126 millió forintra tesznek javaslatot azzal, hogy biztosan nem 
tudnak itt megállni. A költségvetési számok ismeretében jövő év februárjában tudjanak javaslatot 
tenni, hogy mi is legyen az Önkormányzat által biztosított végső veszteség-kompenzációs összeg. 
Kérte, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a Holdingnál vagy a Tömegközlekedési Rt-nél van-e 
olyan elgondolás, ami segíthet abban, hogy a veszteség halmozódását meg lehessen állítani,  
esetleg többlet önkormányzati támogatás nélkül? Elképzelhetőnek tartja-e a cég vezetése, hogy 



2012.12.27. 14:47 N:\Users\Szaz tizenharom\Ellenorzott ki teheto\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\2012-11-15.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    10/65 

 

egy új járat struktúrával, a nagyobb forgalomból fakadóan többletbevételt lehetne-e generálni?  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte Polgármester úrtól, hogy megítélése szerint 
mekkora a kaposvári emberek többlet teherbíró képessége? 
 
Veizer Jánosné vezérigazgató Pintér Attila képviselő úr kérdésére elmondta, hogy a vállalat a 
Holdinggal közösen mindent megtett annak érdekében, ami a vállalat részéről megtehető. 
M egtették menetrendben azokat a járatszűkítéseket, amiket még a város lakossága elbírt. 
Véleménye szerint ez már tovább nem szűkíthető. Azokat a racionális döntéseket is meghozták 
már a cég területén, amit lehetett. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy valakinek már semmi, valakinek még van teherbíró 
képessége, ezért lesznek 2013-ban is az ország legolcsóbb városa a közszolgáltatási díjak 
tekintetében. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a menetrend összeállításánál, a nyári 
menetrend kidolgozásánál, a problémák kezelésénél egyenként, tételesen ülnek le és beszélik  
végig, hogy milyen megoldásokat alkalmaznak. Hozzátette, hogy a cég részéről minden olyan 
intézkedést megtettek, amelyek a költségek csökkentését eredményezte. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a válasz egyértelmű volt a tekintetben, hogy a cég 
megtett mindent annak érdekében, hogy a költségeket csökkentse. Lehet, hogy a kérdése másik 
része félreérthető volt, ugyanis nem az a szándéka és nem azt akarta kezdeményezni sem a 
Holding,  sem pedig a cég menedzsmentje felé, hogy tovább szűkítse a járatokat, mert annak 
szűkítésével további bevételtől esne el a vállalat. Elmondta, hogy a Közgyűlésen korábban is 
felvetődött kérdésként, hogy megpróbálnák átalakítani némileg az útvonalakat, hogy merre 
közlekedjenek a buszok. Lehetne-e olyan járatokat kialakítani a városban, amely lehetővé tenné 
az ésszerűbb, racionálisabb és nagyobb utasforgalmat jelentő közlekedést. Ha igen,  akkor az 
bevétel növekedést is jelenthetne.  
 
Dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, az hogy a kaposváriak többlet teherbíró képessége 
valakinek semmi, valakinek sok és ezért lesz Kaposvár a legolcsóbb város 2013-ban néhány 
közszolgáltatás tekintetében nem igaz. Szerinte ez a válasz az autóközlekedés tekintetében 
azoknak az embereknek nem válasz, akik nyugdíjas és diákbérletet vesznek és 11,5%-os 
díjemelést kell kif izetniük. Véleménye szerint az átlag 7% egy durva áremelés a mai 
viszonyokhoz. Az előterjesztéshez készített hatásvizsgálati dokumentumban a társadalmi hatásnál 
annyi szerepel, hogy az Önkormányzatnak többletbevételre van szüksége, de ez nem társadalmi 
hatásvizsgálat. Tapasztalatai szerint a kaposvári emberek, akik busszal járnak, nem tudnak több 
terhet elviselni. Polgármester úr néhány évvel ezelőtt minden egyes alkalommal elmondta, hogy a 
bajban adni kell és nem elvenni. Szerinte, ha valaki most nem érzi a kaposváriaknak ezt a 
problémáját, az nem tudja mi a helyzet a városban. Szerinte ezt a durva áremelést nem lehet 
megcsinálni a tömegközlekedésnél. M ásik probléma az, hogy a korábbi Közgyűléseken, amikor 
ugyancsak a tömegközlekedés támogatásával vagy áremeléssel foglalkoztak, akkor elhangzott, 
hogy az a támogatásarány-csökkentés, amit el kellett szenvednie a cégnek, az nem látszik, hogy 
gazdaságilag megoldható. Szerinte nem a cég vezetését kell felelősségre vonni, hogy ilyen 
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helyzet kialakult, ugyanis jól látható, hogy próbálkoznak.  
 
Dér Tamás tanácsnok elmondta, szeretné kijavítani képviselő asszonyt, ugyanis Kaposvár már 
az egyik legolcsóbb város, de Budapestről ezt elég nehéz látni. 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy vitatkozhatnak a rendeleten, de az előterjesztésben 
olvasható, hogy díjfizetés nélkül utazók száma már több mint 25%, s ebben még a bliccelők 
benne sincsenek. Amíg ilyen száma az utasoknak nem fizet a szolgáltatásért, addig ez a vállalat 
nemhogy gazdaságos nem lesz, hanem továbbra is veszteséget fog termelni, amiben nem az 
Önkormányzatnak, hanem a Kormánynak kellene kezdenie. 
 
Mihalecz András tanácsnok véleménye szerint a szocialista oldalról szinte mindenhez értenek a 
képviselő tagok. Kénytelen az Önkormányzat olyan eszközökhöz nyúlni, hogy megpróbálják 
bizonyos mértékben érvényesíteni az árakban azokat a költségnövekményeket, amelyek 
jelentkeznek ilyen szolgáltatásnál. Vitatkozhatnak arról is, hogy a járatszám csökkentés jár-e utas 
szám csökkenéssel. Vannak olyan járatok, amikor a sofőr van egyedül egy járaton, néha-néha 
felszáll egy utas, azt értelem szerűen gazdasági okok miatt meg kell szüntetni. Hozzátette, hogy 
ez járhat utas csökkenéssel. Elmondta, hogy ha nem érvényesítenek a jegyárakban bizonyos 
áremeléseket, akkor jön az a kérés, hogy nagyobb támogatást biztosítsanak a szolgáltatás 
végrehajtóinak.  A nagyobb támogatáskor jön az az óhaj, hogy ne tékozolják el a pénzt, hanem 
gazdálkodjanak okosabban, vagyis sem így, sem úgy nem jó. Véleménye szerint az a lényeg, 
hogy felszólalhassanak a Közgyűlésen és kicsit kritizálhassák a város vezetőségét és az 
Önkormányzatot. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta M ihalecz András tanácsnok úrnak, hogy a vitának nem volt 
pártpolitikai alapja. A kérdés az volt, hogy hogyan lehet megállítani a veszteség növekedését és 
mit lehet annak érdekében tenni,  hogy ne növekedjen tovább a veszteség. Kiderült az is, hogy 
nagyon már nem lehet költségoldalon megtakarításokat eszközölni, felmerült kérdésként, hogy 
lehet-e azonban a járatstruktúrát átalakítani, hogy még több bevételt generáljon a cég számára.  
Hozzátette, hogy többeknek kell majd áldozatot hoznia annak érdekében, hogy működőképes 
legyen a kaposvári tömegközlekedés. Elmondta, hogy a világ legtöbb táján a tömegközlekedés 
nem nyereséges vállalkozás. 
 
Dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy 299 millió forint 
támogatási igény kellene akkor is, ha a 7%-os tarifaemelés, illetve a nyugdíjas bérleteknél 11,5%-
os áremelést megvalósítja a város. Ha a város még nagyobb nagyvonalúságot tanúsítana és 
átvállalná a nyugdíjasoknak és a diákoknak a jegyáremelését, akkor mennyi lenne az a 299 millió  
forint. Akkor az az összeg 400 millió forint lenne,  amit szintén nekik kellene megfizetni, csak 
más elosztásban. Meg kell kérdezni azt, hogy mekkora Kaposvár városának, M agyarországnak,  
illetve az Európai Uniónak a teherbíró képessége. Elmondta, hogy egyre kevesebb pénzt fognak 
kiosztani, ha megnézik a 2014-2020-ig terjedő időszakra a támogatásokat. Szerinte a 25%-os 
emelést is fel kellett vállalni, mert pont a rászorultak érdekében jött az, hogy a 65 év feletti 
nyugdíjasok ingyenesen utazhatnak a buszokon. Elmondta a Képviselő tagoknak, hogy jó 
megoldás nincs, ugyanis a tömegközlekedés nemcsak Magyarországon, Kaposváron és 
Budapesten, hanem Európában is önmagában veszteséges és veszteség kiegyenlítés nélkül nem 
megy. Fontos tényező az, hogy 2006 óta az állami támogatás mértéke nem változott. 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy vezérigazgató asszonnyal Köllner államtitkár 
úrnál voltak, aki azon önkormányzatok képviselőit hívta össze, ahol saját cég bonyolítja a 
tömegközlekedést. Az elemzést végighallgatva Kaposvár még viszonylag jó helyzetben van, 
mérsékeltek a viteldíjak és a veszteség-kompenzációs kényszer is a többi városhoz képest 
kezelhető szinten van. Hozzátette, hogy ahol nincsenek saját kézben a vállalatok, vannak olyan 
városok, megyeszékhelyek is, ahol nincs tömegközlekedés, például Salgótarján.  Elmondta, 
Kaposváron próbálják normális módon működtetni a tömegközlekedést úgy, hogy a kaposváriak 
és a városkörnyékről idejárók igényeit kielégítsék. A 245 millió forintos veszteség kapcsán 
elmondta, hogy 25%-a a kaposváriaknak ingyen utazik, ezt jó dolognak tartja. Elmondta, hogy 
mindig meg kell fizetni a költségeknek azon részét a döntéshozóknak, akik a mentességről 
döntenek, s ezt hívják árkiegészítésnek. Hozzátette, hogy a februári közgyűlésig meglátják, hogy 
mennyi kell a veszteség kiegyenlítésére. A hálózat átszervezésével kapcsolatban elmondta, hogy 
minden lényeges lépést megtettek és meg is fognak tenni,  ha a változás indokolt, de ha 5 méterrel 
arrébb helyeznek el egy buszvárót, legalább 5 panaszos levél érkezik. Körültekintőnek kell 
lenniük és a tömegközlekedés azért van, hogy az igénybe vevők a lehető legjobb szolgáltatást 
nyújtsa. A társadalmi hatások elemzése kapcsán elmondta, hogy ebben az előterjesztésben 
kiolvasható, hogy a növelés milyen utas szám csökkenést idéz elő, s hogyan tudnák azokat a 
folyamatokat kezelni, hogy megfizethető legyen a díj s igénybe vegyék változatlanul az emberek.  
Jó színvonalon, változatlanul biztosítani kell Kaposváron a tömegközlekedést és mindent meg 
kell tenniük, hogy ezt a lehető legkisebb veszteséggel tegyék. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2316   Száma: 12.11.15/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.36 77.77 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
180/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
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1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt részére 2013. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos 
figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 126.000 eFt 
önkormányzati támogatást biztosít.  A Közgyűlés a 2013.  évi támogatás végleges összegéről 
a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. február 28.  
 

2. A Közgyűlés a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napján hatályba lépő közszolgáltatási 
szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 1. számú módosítását jóváhagyja 
és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

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

 
 

-----3. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról----- 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte Puskás Béla ügyvezető igazgató urat. 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy 5%-os díjemelésre tesznek javaslatot. 
M egjegyezte, hogy a díjemelés nem fedezi teljes  egészében azokat a költségeket, amelyek a 
temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos keletkeznek. Elmondta, hogy az előterjesztés 
mellékleteként szerepel Puskás Béla úrék által benyújtott költségelemzésben. Az az eltérés az 
előző évekhez képest, hogy nem olyan mértékű a veszteség és az üzemeltető a veszteséget 
kompenzálja. Elmondta, hogy szintén egy régi vállalásukat tartják, hogy Kaposváron a 
temetkezési szolgáltatások díját az infláció alatt tartják. Közben megkapták az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy M egyei Szervezetének a véleményét is, melyben 
egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal és kifogással nem élnek. 
 

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

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

 
#: 2317   Száma: 12.11.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
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 70/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 

-----4. Előterjesztés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak  
módosításáról----- 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Ift M iklós ügyvezető igazgató urat. 
 
 

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

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

 
 

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

#: 2318   Száma: 12.11.15/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:47  
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 71/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 
és -kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2319   Száma: 12.11.15/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 08:47  
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: 
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181/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítás díjainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. a 
csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra (lakossági és közületi), valamint a 
szennyvízátadási pontokon a más településekről érkező szennyvíz bebocsátókra is a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdésében 
meghatározott díjfizetési kötelezettség mértékének megfelelően 2013.  január 1-től az alábbi 
díjtételeket áthárítsa: 
 
a lakossági és a közületi I. kategóriában nettó 7,- Ft/m3-t,  
közületi II. kategóriában nettó 9,- Ft/m3-t,  
közületi III. kategóriában nettó 16,- Ft/m3-t. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:     2012. november 30. (értesítésre) 
 
 

-----5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a kommunális adó 4,2%-os emelésére tesz 
javaslatot, így a megállapítható maximum 22,3%-ára állnának rá. Az építményadó 4,3%-os 
növelése mellett a beállási szint 48,4% maradna,  s itt az egy évvel ezelőtt bevezetett differenciált 
adóztatás fenntartására tesznek javaslatot. Elmondta, hogy a teremgarázsok adóztatását 
változtatják az előírtak szerint, nem kommunális adó,  hanem építményadó alá fognak kerülni. Az 
idegenforgalmi adó vonatkozásában 11,5%-os adócsökkentésre tesznek javaslatot. Ez azt jelenti, 
hogy 400 forint lenne éjszakánként Kaposváron az idegenforgalmi adó január 1-jétől. Hozzátette, 
hogy ezen a téren nincs rend. Egyes szállodák kevesebb idegenforgalmi adó fizetnek be, mint 5-6 
szobával rendelkező kis motelek,  vagy akár a saját működtetésben lévő Klebelsberg Kollégium a 
nyári bérbeadás után. Ez tarthatatlan, rendet fognak tenni ezen a téren,  ugyanis az idegenforgalmi 
adót nem a hotelek és a szállásadók fizetik, viszont elvárják, hogy beszedjék és az Önkormányzat 
részére megfizessék. A telekadónál 3,3%-os lenne a javasolt emelés mértéke. Elmondta, hogy 
eleget tettek egy Állami Számvevőszéki ajánlásnak is, ugyanis megvizsgálták, hogy a 
kommunális adó kapcsán milyen megoldások alkalmazhatók. Részletes vizsgálati anyag készült, 
melynek egy tömörített változata került bele az előterjesztésbe. Javasolta, hogy ne változtassanak 
2013. január 1-jén a kommunális adóztatás rendszerén. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a későbbiekben az előterjesztő törekedni fog-e arra,  
hogy pontos adataik legyenek és a későbbiekben visszatérhessenek arra, hogy területi alapon 
igazságosabban lehessen a kommunális adót fizetni a jelenleginél? 
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dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, mivel az előterjesztés szerint jövőre ugyanannyi 
lenne az iparűzési adóbevétel, mint az idén, hogy azt jelenti-e, hogy a gazdaság stagnálásával 
számol az előterjesztő, továbbá, hogy nem lesz gazdasági növekedés Kaposváron? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző a differenciát adóztatással kapcsolatosan elmondta, hogy 
komolyan fontolgatták azt a megoldást, hogy a lakások méretéhez igazodóan differenciálják. Az 
egyik probléma az, hogy milyen adatállománnyal rendelkeznek, ugyanis a Statisztikai Hivatal 
adatain kívül semmiféle egyéb információjuk nincs. Akkor gyűjtik be az információkat, amikor a 
népszámlálási adatfelvétel történik. Véleménye szerint, ahhoz hogy pontos adatbázis legyen, az 
lenne szükséges, hogy együttműködjön velük valamennyi kaposvári polgár. Hozzátette, hogy 
nem vetették el ezt a megoldást, de megfelelő adatbázis szükséges ahhoz, hogy lépni tudjanak.  
Az iparűzési adóbevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy igazodniuk kell ahhoz, hogy milyen 
számokkal dolgozik a központi költségvetés. Ha a gazdasági növekedésnél 0% körüli mutatók 
vannak, akkor helyben is erre kell építeniük. Közgazdasági alapja van annak, hogy ezt a számot 
hozták be. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, lehet, hogy közgazdasági alapja nincs a gazdasági 
növekedésnek, de helytálló volt dr. Lamperth Mónika képviselő asszony felvetése és kérdése, 
hogy számolniuk kell egy inflációs hatással, amely növelni fogja ebből származóan az iparűzési 
adóbevétel összegét. Elmondta, hogy a kérdésére kapott választ, amelyet dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző úrtól kapott, nagyon pozitívnak tartja, hogy nem tett le a város vezetése, hogy 
előrelépjen és begyűjtse azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy differenciáltan és 
igazságosabban lehessen fizetni a kommunális adót. Véleménye szerint, ha a Városháza 
megkeresi a város lakóit ilyen célból, akkor szinte biztos, hogy a lakók többsége partner lesz 
benne. M indenki számára egy elfogadhatóbb konstrukció teszi majd lehetővé a kommunális 
adónak a fizetését. Reméli, hogy minél hamarabb el lehet kezdeni azt a munkát, ami lehetővé 
teszi ezeknek az adatoknak a begyűjtését. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint nehéz helyzetben van az Önkormányzat, 
amikor az adókról kell dönteniük, hiszen a hatásvizsgálatoknál is folyamatosan szerepel az az 
érv, hogy növelni kell az Önkormányzat bevételét. Pontosan még nem lehet látni, hogy mennyi 
lesz a jövő évi állami támogatás. Elmondta, hogy mostani számítások szerint Kaposvár város 
jövő évben 907 millió forinttal kap kevesebbet az Államtól.  Hozzátette, hogy ez nettó szám, s 
azoknak a feladatoknak a forrása, amelyek államosításra kerültek, az ebből a számból már ki lett 
véve. Szerinte ez picit még változhat pozitív irányban, hogyha a költségvetést véglegesen lehet 
látni, hogy milyen támogatást kap még a város. Elmondta, hogy ilyen feltételek mellett dönteni az 
adóról, meglehetősen nehéz feladat. Véleménye szerint a város polgárainak a teherbíró képessége 
nagyon alacsony. Érdemes lesz majd valami rugalmasságot a rendszerbe vinni, hogy ha többet 
tudnak és a Polgármester úr  is úgy látja,  hogy ez a Kormány jobban segíti az önkormányzatokat, 
mint az előző, akkor korrigálni kell a számokon. Szerinte nem demagóg kérdés az, hogy az 
Önkormányzat nem számít-e gazdasági növekedéssel iparűzési adó forrás bővülése kapcsán. 
Hanem az demagógia, melyet előző nap lehetett hallani Orbán miniszterelnök úrtól, hogy nem 
lesz megszorítás, vagyis nincs, nem volt és nem is lesz. Képviselő társainak javasolta, hogy 
tartsanak fogadóórákat és nézzék meg, hogy milyen iszonyú problémákkal küszködnek. Szerinte 
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nem az a dolguk a testületbe, hogy egymást minősítsék, hanem a lehető legnagyobb felelősséggel 
a kaposváriak iránt a lehető legjobb döntéseket hozzák. Ezeknek a feltételei jelenleg nem állnak 
fent, azért, mert nem ismerik még a körülményeket. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta észrevételét a kommunális adóval kapcsolatban: többször 
elhangzott, hogy ha négyzetméter alapon történne az adó kivetése, az milyen igazságos lenne.  
Egyáltalán nincs meggyőződve erről, ugyanis a saját körzetében nagyon sok és szegény ember 
van, aki kényszerűségből egy viszonylag nagyobb alapterületű családi házban lakik, a rezsijét 
alig tudja kif izetni, eladni nem tudja.  Életszerű helyzet az is, hogy mai modern menedzserek egy 
kis garzonlakásban laknak, mert az életük nagy részét nem ott töltik, viszont hatalmas fizetésük 
van. Szerinte igazságtalan lenne, és nem szeretné, ha abba az irányba mennének. Inkább 
menjenek abba az irányba, melyet a Kormány képvisel, hogy forgalmi jellegű adókat vessenek ki,  
hiszen az, akinek több pénze van, több adót fizet. A Közgyűlésen már többször elhangzott az, 
hogy államosítás folyik az országban, államosítás folyt az előző Kormánynál. Szerinte ez a 
Kormány nem elvesz az önkormányzatoktól, hanem feladatokat vállal át. 
 
Pintér Attila tanácsnok egyetért azzal az állítással, melyet Borhi Zsombor tanácsnok úr 
mondott, hogy a szocialisták szociálisan érzékenyek és ebbő l indulnak ki, amikor a 
mondanivalójukat megfogalmazzák. Véleménye szerint is Kaposváron legyen igazságosabb a 
kommunális adó fizetése a jelenleginél. Elmondta, hogy csak a területi alapon történő fizetés nem 
minden városrészben jelent igazságosabb fizetést, ezért más tényezőket is figyelembe kell venni.  
M ivel nincsenek megfelelő adatok, ezért nem érdemes tovább gondolkodni ez ügyben, de nem 
tett le arról az Önkormányzat az Állami Számvevőszék kérésének megfelelően, hogy 
differenciálja a kommunális adó fizetését Kaposváron és áttérjenek egy sokkal igazságosabb 
rendszerre. 
  
dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy a hozzászólásokat hallgatva, az államosítás szóra 
figyelt fel.  Tudják, hogy az államosítás 1948-ban volt. „Istennel vagy Isten nélkül” című  könyvet 
ajánlott a Képviselők részére, mely arról szól, hogy a katolikus iskolákat államosították a 
világháború után. Szerinte az volt az államosítás, nem pedig az, ami most történik.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 2320   Száma: 12.11.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a kommunális adóról szóló rendelet módosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.36 77.77 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 72/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2321   Száma: 12.11.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadóról szóló rendelet módosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.36 77.77 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 73/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2322   Száma: 12.11.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a telekadóról szóló rendelet módosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
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 74/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a telekadóról szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2323   Száma: 12.11.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 75/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét az idegenforgalmi szóló 80/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy 5%-kal emelkednének a 
szennyvízszippantási díjak január 1-jétől. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2324   Száma: 12.11.15/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:04  
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 76/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ számú 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a díjak 4%-os áremelésére tesznek javaslatot 
január 1-jétől. 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2325   Száma: 12.11.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
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 77/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Szita Károly polgármester felhívta a testület figyelmét, hogy a Kaposvár Kártyával rendelkező 
kaposváriak, a fizető parkolókat is kedvezményesen használhatják,  azokkal szemben, akik nem 
kaposváriak. 
 

-----8. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló  
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a hirdető-berendezések és a hirdetmények 
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elhelyezésével kapcsolatosan december 27-én lejár szerződésük és egy kiírás tervezetet 
készítettek, melyet a bizottságok közgyűlés előtt, reggel tárgyaltak. Hozzátette, hogy egy 
vagyonhasznosítási pályázatról van, és a városarculati kézikönyvnek megfelelő módon történő 
hirdető-berendezés elhelyezésének céljára történne a bérbe adás. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási, a M arketing és Turisztikai, valamint a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság egybehangzó javaslata volt, mely szerint az előterjesztéssel 
szemben ne negyedévente, hanem havonta utólag f izessen bérleti díjat a pályázó és a bérleti díj 
fizetési kötelezettség biztosítására egyhavi kauciót előre tegyen le. Előterjesztőként az eredeti 
előterjesztést tartja fent. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mit tud tenni a város vezetése a hirdető-
berendezések bérletét illetően a 31,5 millió forintos kintlévőséggel és milyen reményeik vannak 
az összeg beérkezésére? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy ez ügyben végrehajtás folyik, amit a bíróság 
rendelt el és a bírósági végrehajtók végzik. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a Főjegyző úr által elmondottakból kiindulva kérte a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságon, hogy tekintettel arra, hogy praktikus lenne a 
fizetési kötelezettséget szigorítani, és ne negyedévente utólag fizessen a leendő bérlő, hanem 
gyakrabban, valamint 1 havi kauciót kelljen fizetni, amit végül a Pénzügyi és Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság is elfogadott. Javasolta, hogy az vezetne célra, ha szigorítanák az 
előírást a következő pályázónál. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, valóban növelné a biztonságukat, ha egy havi 
kauciót letenne a pályázó. Szerinte szavazzák meg az egy havi biztosítékot, a negyedéves fizetés 
pedig maradjon, hiszen ők is hasonlóan szedik be az albérlő iktől a díjakat. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2326   Száma: 12.11.15/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Jogi,  Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványának elfogadásáról, mely szerint a pályázó egy 
havi kauciót tegyen le és változatlan maradjon a fizetési kötelezettség az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
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: 

Szavazás eredménye 
 

#: 2328   Száma: 12.11.15/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.32 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 78/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2327   Száma: 12.11.15/8/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
182/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár város közterületeinek 
hirdetési és reklám célú bérbeadására pályázatot ír ki, az előerjesztés mellékletét képező felhívás 
szerinti tartalommal, melyet ki kell egészíteni azzal a rendelkezéssel, hogy a nyertes pályázó a 
bérleti díj-f izetési kötelezettség biztosítására egyhavi kauciót előre tegyen le. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. november 20. 
 
 

-----9. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a közterület használati díjak 5,2%-os 
növelésére tesznek javaslatot január 1-jétől kezdődően. 
 

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

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

#: 2329   Száma: 12.11.15/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 79/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----10. Előterjesztés a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló 
24/2003.(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a pénznyerő automaták csak kaszinókban 
működtethető. A pénznyerő automaták területi védelméről szóló rendeletüket pontosítják és 
hozzák összhangba az ezzel kapcsolatos új szabályozással. 
 

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

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

#: 2330   Száma: 12.11.15/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 80/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló 24/2003.(IV. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----11. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 
valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak megállapításáról 

szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy nemrég fogadták el a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos törvényt, így csak decemberre tudják elkészíteni az előterjesztést. 
 
 

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

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

#: 2331   Száma: 12.11.15/11/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:12  
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: 
 
183/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari 
szolgáltatások díjainak módosításáról valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és 
ártalmatlanítási díjainak megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2013. január 1-től érvényes díjak megállapításáról 
szóló előterjesztéseket a 2012. december 13-i ülésén tárgyalja. 
 

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2012. december 13.  
 

-----12. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet  

módosításáról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a kulturális intézményeikben 3%-kal 
javasolják a belépődíjak emelését, azzal, hogy a Kaposvár Kártya szolgáltatást tovább bővítik. 
 
 

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

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

 
#: 2332   Száma: 12.11.15/12/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:12  
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 81/2012. (XI.19.) önkormányzati 
rendeletét a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2333   Száma: 12.11.15/12/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:12  
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: 
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184/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati intézményekben 
alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2013. január 1-vel az Együd 
Árpád Kulturális Központ bruttó belépődíjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Vaszary Képtár (Agóra épületében) 
I. kategória: kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások 

 Felnőtt jegy 610,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 310,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)  ingyenes 

 
II. kategória: múzeumi kiállítások (pl. Szépművészeti M úzeum, stb.) 

 Felnőtt jegy 1.460,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 730,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)  250,- Ft 
 
Vaszary Emlékház 
 Felnőtt jegy 610,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 310,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)  ingyenes 
 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje 

 Felnőtt jegy 480,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 250,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 

  Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
    Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2013. január 1. 
 
 

-----13. Előterjesztés a kommunális hulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
#: 2334   Száma: 12.11.15/13/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:13  
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: 
 
185/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KVG Zrt-vel, a kommunális 
hulladék gyűjtésre, szállításra kötött közszolgáltatási szerződést 2013. június 30-ig terjedő időre, 
változatlan feltételekkel meghosszabbítja, és egyúttal a szerződésmódosítás lejárati határideje 
előtt, 2013. évben új közbeszerzési eljárást folytat le a közszolgáltató kiválasztására. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:   2012. december 15. (szerződésmódosításra) 
   2013. február 28. (közbeszerzési eljárás megindítása) 
 
 
-----14. Előterjesztés a 2013/2014-es tanévben indítandó középiskolai osztályok számáról --- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, van-e már arról számítás, hogy jövő évben mibe 
fog kerülni az államosított közoktatás önkormányzati feladat ellátási része? Nagyságrendjében 
mit fog ez jelenteni jövő évben Kaposvár városnak? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, náluk marad az épületek működtetése és üzemeltetése, 
mely 1,2 milliárd forintba kerül évente, beleértve azokat a kollégákat, akik ott dolgoznak és az 
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Önkormányzat alkalmazottjai maradnak továbbra is. Azt, hogy milyen állami támogatást kapnak 
azt akkor fogják látni, mikor elfogadja az Országgyűlés a költségvetést. Azt tudják, hogy nekik 
mennyibe fog kerülni, de ahhoz mennyi állami támogatást kapnak, annak a mértékét még nem 
tudják. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Bizottság tanácsnoka támogatta, hogy ennél a napirendnél kicsit kiterjesztően beszéljenek a 
közoktatás helyzetéről. Törvényes kötelezettségnek tesz eleget az Önkormányzat, mikor a 
középiskolai létszámokat meghatározza. Elmondta, hogy a bizottságon egy nagyon korrekt 
szakmai vita alakult ki arról, hogy a hátralévő időben normálisan elő lehessen készíteni az 
átadást. Kaposvár városban 1800 főről van szó, akinél munkajogi aktust kell hoznia, akik 
átkerülnek az állami intézményben foglalkoztatási szempontból. Akik maradnak, ott nincs 
eldöntve, hogy milyen foglalkoztatási jogviszony lesz. Szerinte nem a kaposvári apparátus 
hibájából, - hiszen az itt dolgozó szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
gördülékenyen menjen végbe-, de lehetetlennek látja, hogy január 1-jétől normálisan működjön.  
Javasolta, hogy ha olyan helyzet alakul ki, hogy a szakmai vezetés veszélyben látja a közoktatás 
zökkenőmentes működését januártól, akkor az Önkormányzat éljen azzal a joggal, hogy 
véleményt formál a döntéshozók felé. Arról pedig, hogy államosításról van-e szó vagy sem, nem 
szeretne vitába bocsátkozni. Szerinte, ha az állam ilyen formában teszi rá a kezét egy területre és 
veszi el az önkormányzatoktól, akkor azt lehet államosításnak hívni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2335   Száma: 12.11.15/14/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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186/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a középiskolák 9.  évfolyamain 
az alábbi táblázatban kimutatott középiskolai osztályok  2013. szeptember 1-i indítását 
engedélyezi. 

Szakképzés 
 

    oszt. 2012/2013 2013/2014 különbség 

  Osztály neve, szakmacsoport 
kód 

jele oszt csop 
felv. 
tan. oszt csop terv. létsz. oszt csop terv. létsz. 

Élelmiszeripar 01 9.É. 1 1 29 1 1 34 0   0 5  

Körny ezetvédelem 02 9.K. 1 1 28 1 1 34  0  0  6 

Sza kis kola,élelmiszeripar 04 9.É.sz. 2 2 77        -2  -2  -77 

Húsipari termékgyártó 03 9.H. 1 1 30 2 2 56  1  1  26 

Pék,élelmiszeripar 05 9.P. 1 1 33 2 2 56  1  1  23 

K
in

iz
si

 

ÖSSZ     6 6 197 6 6 180 0 0 -17 
              

Ker.marketing, üzleti adminisztráció 40 

9.Na.1
. 1 1 19 1 1 20  0  0  1 

Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció 60 

9.Na.2
.   1 17   1 15  0  0  -2 

Ügy vitel 50 9.C. 1 2 36 1 2 35  0  0  -1 

Informatika 10 9.D. 1 2 35 1 2 35  0  0 0  

Közgazdaság 20 9.B. 1 2 36 1 2 35  0  0  -1 

N
os

zl
o

py
 

ÖSSZ     4 8 143 4 8 140 0 0 -3 

              

Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció 01 9.A. 1 1 26 1 1 35  0  0  9 

Vendéglátás-idegenforgalom 02 9.B. 1 1 23        -1  -1  -23 

Vendéglátás- turisztika 02 9.C.       1 1 35  1  1  35 

Élelmiszer- és vegy iáru eladó 11 9.D. 1 1 38        -1  -1  -38 

Műszakicikk eladó 12 9.E.   1 10       0  -1  -10 

Ruházati eladó 13 9.F. 1 2 22       -1  -2  -22 

Eladó 11 9.G.       2 4 60 2  4  60 

Cukrász 21 9.H. 1 1 14 1 1 12 0  0  -2 

Pincér 22 9.I.   2 20   2 22 0  0  2 

Sza kács 23 9.J. 1 2 24 1 2 22  0  0  -2 

Vendéglátó eladó 24 9.K.   1 11   1 12  0  0  1 

S
zé

ch
en

yi
 

ÖSSZ     6 12 188 6 12 198 0 0 10 
              

Egészségügy i szakmacsoport O1 9.A.1. 1 1 33       -1  -1  33  

Egészségügy i szakmacsoport, Kisegítő ápoló O1 9.A.2.   1   1 2 35  1  1  35 

S
zi

ge
ti

 E
ü 

Szociális szolgáltatások s zakmacsoport, 
szociális gondozó és ápoló sza k O2 9.B 1 1 31 1 1 30  0  0  -1 
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ÖSSZ     2 3 64 2 3 65 0 0 1 
 
 
              

Művészet, kö zművelődés, (ruhatervező)  02 9.A. 1 3 33 1 3 25  0  0 -8  

Művészet, kö zművelődés, (szobrász, grafikus)  03 9.B. 1 3 36 1 3 25  0  0  -11 

Művészet, kö zművelődés, általános  01 9.C. 1 1 34 1 1 25  0  0  -9 Z
ic

h
y 

ÖSSZ     3 7 103 3 7 75 0 0 -28 

              
Oktatás szakmacsoport, sport ágazat (közbizt. 
fakultáció) 1 9.D. 1 1 35 1 1 32 0   0  -3 

Köznevelési típusú sportisk. kerettanterv 2 9.D. 1 1 32 1 1 32  0  0  0 
Oktatás szakmacsoport, sport ágazat (honvéd. 
Fakultáció 3 9.K. 1 1 35 1 1 32  0  0  -3 

Informatika szakmacsoport 11 9.C. 1 1 30 1 1 32  0  0  2 

Gépészet szakmacsoport 12 9.A. 1 1 34 1 1 32  0  0  -2 

 Közlekedés sza kmacsoport 13 9.E. 1 0,5 17 1 0,5 16  0  0  -1 

Elektrotechnika-elektronika sza kmacsoport 14 9.F.   0,5 15   0,5 16  0  0  1 

   
  

   
  

   
 E

ö
tv

ö
s 

Hegesztő szakis ko lai képzés 52 1/9.H. 1 1 20 1 0,5 12  0  -0,5  -8 

  Géplakatos szakis kola 53 1/9.G. 1 0,5 14   0 0  -1  -0,5  -14 

   Ipari gépész szakis kola 53 1/9.I.   0 0   0,5 12  0  0,5  12 

   Gépi forgácsoló szakis kola 54 1/9.F.   0,5 20 1 0,5 12  1  0  -8 

  Villany szerelő szakis kola 55 1/9.V. 1 0,5 12   0,5 12  -1  0  0 

  Karosszéria lakatos szakis kola 56 1/9.K.   0,5 18 1 0,5 12  1  0  -6 

  Járműfényező szakis ko la 57 1/9.J.   0     0,5 12  0  0,5  12 

  ÖSSZ     9 9 282 9 9 264 0 0 18 
              

Sza kis kola: kőműves, burkoló, 
kőfaragó,épületszobrász 32 1.9.1. 1 2 38 1 2 30 0   0  -8 

Sza kis kola: ács, bádogos 39 1.9.2. 1 1  0  0  0 

Sza kis kola: s zobafestő 33   
1 

1 
22 1 

1 
30 

 0  0  8 

Sza kis kola: bútorasztalos (asztalos), kárpitos 36 1.9.3. 1 1  0  0  0 

Sza kis kola: közpon tifűtés, szerelő, 
víz-csatorna és közműszerelő  38   

1 
1 

33 1 
1 

30 
 0  0  -3 

Sza kközépis kola építészet 01 9.A. 1 1  0  0  0 

Sza kközépis kola faipar 02   1 1  0  0  2 

Sza kközépis kola labdarúgó 03   

1 

1 

33 1 

1 

35 

 0  0  0 
Felzárkó ztató: építészet, faipar, gépészet, 
kereskedelmi 21 9.F.1 1 1 20        -1  -1  -20 
Felzárkó ztató: építészet, faipar, gépészet, 
kereskedelmi 22 9.F.2 1 1 16        -1  -1  -16 
Felzárkó ztató: építészet, faipar, gépészet, 
kereskedelmi 23 9.F.3 1 1 18        -1  -1  -18 

É
pí

tő
ip

ar
i 

Felzárkó ztató: építészet, faipar, gépészet, 
kereskedelmi 24 9.F.4. 1 1 28        -1  -1  -28 

  Híd I. program   H/I       1 1 10  1  1  10 

 Híd II. program   H/II/1       1 1 10  1  1  10 
 Híd II. program   H/II/2       1 1 10  1  1  10 
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 Híd III. program   H/III       1 1 10  1  1  10 

 ÖSSZ     8 13 208 8 13 165 0 0 -43 

  MINDÖSS ZES EN                 0 0 -62 
             
              

Gimnázium 
  

      2012/2013 2013/2014 különbség 

  Osztály neve, szakmacsoport kódja oszt csop. 
felvett 
tanulók oszt csop. 

tervezett 
létszám oszt csop. létszám 

Természettudományos                                      1    1     0  0  0  

 - mate matika - fizika    04   1  11   1 17  0  0  6 

 - biológia-kémia 05   1 11    1 17  0  0  6 

Angol emelt 03 1 1 30 1 1 34  0  0  4 

Dráma-kommunikáció   1    1      0  0 0  

 - dráma 07   1  16   1 17  0  0  1 

 - kommunikáció 08   1  16   1 17  0  0  1 
Magyar-angol kéttannyelvű (5 
évfolyamos) 01 1 1 30 1 1 34  0  0 4  

Élsportolók 02 1 1 23 1 1 34  0  0 11  

Általános tehetséggondozó 06 1 1 27 1 1 34  0  0 7  

   
   

   
   

  
   

   
  

   
M

un
ká

cs
y 

ÖSSZ   6 8 164 6 8 204 0 0 40 

               

Matematika/informatika .02 1 2 25 1 2 34 0  0  9  

Magyar/tört./ált. .07 1 2 26 1 2 34  0  0  8 

Angol/német .03 1 2 29 1 2 34  0  0  5 

Bűiológia/általános .05 1 2 31 1 2 34  0  0  3 

Arany János tehetséggondozó p. 88 1 1 34 1 1 34  0  0  0 

   
   

   
   

  
  T

án
cs

ic
s 

ÖSSZ   5 9 145 5 9 170 0 0 25 

MINDÖSSZESEN               0 0 65 
 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
                         középiskolai igaz gatók 
Határidő:           2013.szeptember 01. 

 
Szita Károly polgármester megragadta az alkalmat, hogy régi kollégájának, Stickel Péter 
igazgató úrnak megköszönje azt, amit a Városháza szolgálatában tett az elmúlt sok év alatt, 
hiszen állást vált, de a szakmában marad. Megköszönte, hogy elfogadta a megyeszékhelyi 
tankerület vezetését, melynek az iskolaigazgatók is örültek. Ez egy nagyon kemény, de szép 
feladat ellátása, melyre november 16-ával kapja meg a kinevezését. Jó munkát kívánt neki. A 
feladatok átrendezését követően is egy a feladatuk és a felelősségük, hogy a lehető legjobb 
közoktatása legyen Kaposvárnak. 
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-----15. Előterjesztés az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint  az 
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 

módosításáról----- 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2336   Száma: 12.11.15/15/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
187/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Építőipari, Faipari    
Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A preambulumban az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény” hatályát    
vesztette, helyébe az  „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” lép.  
 
A 12. pontja a „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)   megjelölése:” 
szövegrészben   a „ Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.” a  „2012. évi 
Munka Törvénykönyvéről  szóló I. törvény”  jogszabályi hivatkozásra módosul. 
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A 14. pontja „ A feladatellátást szolgáló vagyon”  részben  a „9341. hrsz.” kiegészítésre 
kerül az alábbi szöveggel: „9341. hrsz-ú sporttelep megnevezésű ingatlanon lévő 
kollégium épülete,”. 

 Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
                           Sallay Attiláné igaz gató  
                          Agócs Attila igazgató 
Határidő: 2012. december 01. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, az  Eötvös Loránd Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A  preambulumában az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” hatályát 
vesztette, helyébe az  „államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény” lép.  

A 13. pontja a „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése:” szövegrészben  a „ Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.”, a  
„2012. évi Munka Törvénykönyvéről  szóló I. törvény”  jogszabályi hivatkozásra 
módosul. 

A  15. pontja  „ A feladatellátást szolgáló vagyon” szövegrészben a 2077. hrsz. módosul és 
kiegészül az alábbiak szerint: „valamint a 2077/2. hrsz.-ú Virág utca 32.”. 

      
       Felelős:              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Stickel Péter igazgató  
                           Sallay Attiláné igaz gató  
                           Horváth Miklós igazgató 
Határidő: 2012.  december 01. 

 
 

-----16. Előterjesztés egykori emléktáblák újbóli elhelyezéséről----- 
 
 

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

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

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

#: 2337   Száma: 12.11.15/16/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:21  
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: 
 
188/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Petőfi Iskola Baráti 
Körének Alapítványa és a Szovjetunióban volt M agyar Politikai Rabok és Kényszermunkások 
Szervezete által az egykori Petőfi Általános Iskolánál állíttatott emléktáblák előterjesztésben 
bemutatott módon és helyen történő újbóli elhelyezéséhez.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2012. november 20. (átadásra) 

 
 

-----17. Előterjesztés településfejlesztési döntések meghozataláról----- 
 

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

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

 
 

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

#: 2338   Száma: 12.11.15/17/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerin 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: 
 
189/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 

valamint Szerkezeti Tervét az alábbiak vonatkozásában felülvizsgálja és módosítja: 
a) Kaposvár, Fő utcai tömbbelső, feltáró út kiszabályozása; 
b) Keleti Ipari Park területén a szennyvíztisztító-telep által érintett gazdasági területek 

építési övezetének átsorolása. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 
Tervét felülvizsgálja és módosítja. 

 
a) Vasvári utca – Kapos folyó – Csatorna köz – Iszák utca által határolt tömb építési 

előírásainak változtatása; 
b) a Dombóvári út – 3657/64 hrsz-ú út – belterületi határvonal – Deseda patak által 

határolt tömb építési előírásainak változtatása; 
c) Lonkai út szabályozási szélességének változtatása; 
d) Szabályozási terv felülvizsgálata a régészeti lelőhelyek és területek tekintetében. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. szeptember 30. 
 

3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a Jutai út – Badacsony utca – 
5791/8 hrsz-ú közterület és a Fonyód-Kaposvár vasútvonal által határolt tömb (Tüskevári 
Vasútállomás mögötti terület) területfelhasználásának módosítását. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2012. november 30. (közlésre) 

 
 

-----18. Előterjesztés közterület elnevezéséről----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2339   Száma: 12.11.15/18/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:22  
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: 
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190/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 291/1 hrsz. alatti út a 
„Kontrássy köz” nevet kapja.   

 
Felelős :   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő :   2012. december 31. 

 
 

-----19. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés részben érinti a 2012. évi 
rendezvényeket, amelyet a részéről sikeresnek értékel. Véleménye szerint a 2013. évi 
rendezvények ennek a rendezvénysornak a tükörképét jelentik. A Festők Városa című 
rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy többször elhangzott, hogy Kaposvárnak az egyik 
kitörési pontja lehetne a turisztikai idegenforgalmi vendéglátás. A hangulatfesztivál olyan 
rendezvénysor, amely nemcsak Kaposvár lakóinak szól, hanem kifelé is elég eredeti ötlet volt, 
amely több mint 10 éve működik. Ezzel szemben a rendezvényt 3 napra csökkentették, amely 
rendkívül rövid.  Szerinte, ha ebből hosszabb távon szeretnének építkezni, akkor legalább egy 
hétig kellene a fesztiválnak tartania.  Tisztában van vele, hogy az anyagi nehézségek miatt 
kevesebb pénz áll rendelkezésre, de a hét első pár napját be kellene vonni kiegészítő 
rendezvényekre, vagy civil szervezeteknek felajánlani. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok felhívta a figyelmet a Szentjakabi Nyári Estékkel kapcsolatban, hogy 
ha időben lesz döntés a beadott pályázatokról, akkor próbálják meg úgy a kivitelezési munkákat 
elvégeztetni, hogy a rendezvényre már az új színpad és a nézőtér elkészülhessen. 
  
Dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, szeretné támogatni azt a kezdeményezést, melyet 
dr. Szép Tamás tanácsnok úr mondott. Hozzátette, hogy még tavaly az Oktatási, Kulturális és 
Tudományos Bizottságban a városvezetés egyik szakembere jelezte, hogy a túlfejlesztett 
kulturális szolgáltatás intézményi háttere jelent problémát. Elmondta, hogy ha bővíteni szeretnék 
a szolgáltatást igénybevevő fizetőképes keresletet, akkor az az út jó, melyet dr. Szép Tamás 
tanácsnok úr javasolt, hogy máshonnan csalogassanak ide vendégeket. Javasolta, hogy a testület 
fogadja el a tanácsnok úr javaslatát. 
 
Pintér Attila tanácsnok szerinte is érdemes támogatni azt, amit dr. Szép Tamás tanácsnok úr 
megfogalmazott, ugyanis ezt több dolog is alátámasztja. Példának hozta a Rómahegyi Villát és 
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egy másik előterjesztésüket, mely a helyi adórendeletekről szólt, közte is az idegenforgalmi 
adóról. A városvezetés szándékáról szól, mely szerint továbbra is elkötelezettek, hogy 
Kaposváron a turizmus kiemelt ágazat legyen és érdekelt abban, hogy a vendégéjszakák száma 
növekedjen Kaposváron. Szerinte, ha ez a szándék, akkor tenni is kell érte és nem lehet megtenni 
azt, hogy ilyen programot, mint a Festők Városa című rendezvényüket rövidítjük. 
 
Szita Károly polgármester szerinte a képviselők rossz úton járnak, mert a Rippl-Rónai 
zarándokhely, a kultúra és a művészet része, annak a turisztikai ajánlatnak, aminek az a 
végeredménye, hogy van miért tartósan idejönni. Elmondta, hogy a Festők Városa tart egy 
hétvégén, de önmagában ezért nem fognak leutazni és nem fognak visszajönni egy év múlva. A 
turizmus kulturális része csak egy szelete annak az egésznek, melyet vendégváró városnak 
hívnak. Hozzátette, hogy az a természeti adottság, természetorientált turizmus és az a természet 
agrártáj, ami körülöttük van a rekreációval együtt, arra kell figyelniük.  Nem az egy-egy hétvégés 
Festők Városa hangulatfesztivál a cél, hanem egy tartósabb ittlétet. Elmondta, hogy óriási 
pénzeket ölnek bele és úgy tűnik, hogy jól döntöttek és megéri, azokat a kiegészítő kulturális a 
város nevével összefüggő eseményeket megszervezni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2340   Száma: 12.11.15/19/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:31  
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: 
 
191/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2013. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket sorolja 
Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

KIEMELT RENDEZVÉNY IDŐPONT  
ÚJÉVI HANGVERSENY JANUÁR 2. 
KAPOSVÁRI FARSANG - DOROTTYA NAPOK FEBRUÁR 1-2. 
FESTŐK VÁROSA HANGULATFESZTIVÁL MÁJUS 24-26. 
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LOVASÍJÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ JÚLIUS 5-6. 
SZENTJAKABI NYÁRI ESTÉK  JÚNIUS 27-AUGUSZTUS 1. 
YOUTH FOOTBALL FESTIVAL JÚLIUS 14-20. 
KAPOSVÁRI NEMZETKÖZI KAMARAZENEI 

FESZTIVÁL 
AUGUSZTUS 14-20. 

ORSZÁGOS ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ 

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA  
AUGUSZTUS15. 

MIÉNK A VÁROS FESZTIVÁL SZEPTEMBER 6-7. 
MÉZ FESZTIVÁL SZEPTEMBER 13-14. 
KAPOSVÁRI ADVENT DECEMBER 1- 21. 

Az egyes rendezvények részletes programjáról és költségvetési támogatásáról a Közgyűlés a 
2013. évi költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg határoz. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igaz gató 
Határidő:   2012. december 31. 
 

-----20. Előterjesztés a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, S omogy 
Megyei Önkormányzattal kötött  használati szerződésről----- 

 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2341   Száma: 12.11.15/20/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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192/2012. (XI. 15.) 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 használati szerződést 
jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató    
Határidő:   2012. november 16. 
 
 

-----21. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények 
minimális bérleti díját meghatározó 21/2012. (II.23.) önkormányzati határozat 

módosításáról----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2342   Száma: 12.11.15/21/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.66 72.21 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
193/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 21/2012. (II.23.) önkormányzati 
határozat 5. b.) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
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„5.b.) Önkormányzati intézmények és Kaposvár M egyei Jogú Város Nemzetiségi 
Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj formájában kell megtéríteni.” 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:              azonnal 
 
 

-----22. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 
bérletérő----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2343   Száma: 12.11.15/22/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
194/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 15385 hrsz-ú 
ingatlanon található füves sportpálya 2012. november 15. napjától 2012. december 15. napjáig 
(22 óra időtartamban) és 2013. március 15. napjától 2013. június 30. napjáig (168 időtartamban) 
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tartó időszakra, mindösszesen 190 óra időtartamban történő sport célú bérletére a Kaposfüredi 
Sport Clubbal kötött, az előterjesztéshez csatolt szerződést jóváhagyja. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   azonnal (döntés közlése) 
 
 

-----23. Előterjesztés a Kaposvár, Zaranyi utcai, IV. sz. vízműtelep üzemviteli épületén 
elvégzendő tetőtér-beépítési beruházásról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2344   Száma: 12.11.15/23/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
195/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad a KAVÍZ Kft. részére, 
hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kaposvár, Zaranyi utcai, 
IV. sz. vízműtelep üzemviteli épület tetőtér-beépítési beruházását saját költségére elvégezze. A 
KAVÍZ Kft. az üzemeltetési szerződése megszűnése esetén köteles térítésmentesen 
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Önkormányzatunk tulajdonába adni a beruházást és vállalni a térítésmentes átadáshoz kapcsolódó 
ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését. 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez csatolt megállapodás aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                            2012. december 15.  
 
 

-----24. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi u. 57-59. sz. alatt lévő helyiség homlokzat javítás 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2345   Száma: 12.11.15/24/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
196/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulást ad a COMPETAK Bt. 
részére a Kaposvár, Füredi u. 57-59.  sz. alatt lévő bérlemény külső homlokzat szigetelési és 
javítási munkálatainak elvégzéséhez. 
A munkák ÁFA nélküli, nettó költségének 75 %-a, de legfeljebb nettó 240.300,- Ft a bérleti 
díjban elszámolásra kerülhet oly  módon, hogy az a havi bérleti díj 50 % - áig terjedhet. 
A bérleti díjba történő beszámítás kezdő időpontja a munkálatok befejezését követő hónap 5. 
napja. 
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A bérlő a homlokzat szigetelési és javítási munkáit a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzése 
mellett köteles elvégezni. 
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. november 30.  (határozat közlése) 
 
 
-----25. Előterjesztés a kaposvári 200/5 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan egy 

részének értékesítéséről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2346   Száma: 12.11.15/25/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
197/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 200/5 hrsz-ú „kivett 
közterület” megnevezésű ingatlanból, a telekalakítást követően kb. 272 m2 nagyságú területet 
15.000,-Ft/m2 +ÁFA vételáron pályázat útján értékesít. A telekalakítási munkarészek, az 
adásvételi szerződés elkészíttetése, valamint az értékbecslés díja a vevő kötelezettsége és 
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költsége.  
A Közgyűlés a 200/5 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítással érintett és értékesített területet a 
törzsvagyonából kiveszi. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                            2012. november 30. (pályázat megjelenése) 
 
 
-----26. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. szám alatt lévő helyiségcsoport bérletéről ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2347   Száma: 12.11.15/26/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
198/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 32.  szám 
alatti 2677/A/2 és 2677/A/3 hrsz-ú ingatlanokat, valamint az alapító okirat szerint hozzájuk 
tartozó közös tulajdoni részeket és kizárólagos használati területeket 2012. november 01. napjától 
10 éves határozott időtartamra 6.248,-Ft/m2/év+ÁFA bérleti díjon a Baranya M egyei 
Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító - Foglalkoztató Közalapítvány 
részére bérbe adja az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 59/2012. (X.03.) 
önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint. A bérleti díj évente az infláció mértékével 
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emelésre kerül, első alkalommal 2013.  január 01. napjától. A Közgyűlés a helyiségcsoport bérleti 
díját 2012. november 01. napjától 5 éves időtartamra 50%-kal mérsékli. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                            azonnal (döntés közlése) 
 
 

-----27. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2012. III. negyedév)----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2348   Száma: 12.11.15/27/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
199/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2012. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
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-----28. Előterjesztés a Copus 300 városismereti vetélkedő megszervezéséről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2349   Száma: 12.11.15/28/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Copus 300 városismereti 
vetélkedő megszervezéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a költségvetési 
céltartalék terhére a Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2012. évi működési célú 
támogatását 2 200 e Ft-tal megemeli. A Közgyűlés 2013. évi költségvetési rendeletében a 
programra 1 020 e Ft támogatást biztosít a Kft. általános működési támogatása keretében. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. november 20. 
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-----29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi likviditási 
hitel kérelmének benyújtásáról és fejlesztési hitelkeret megújításáról ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2350   Száma: 12.11.15/29/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.67 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 13.33 11.11 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
201/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi likviditási 
hitelkérelmének benyújtásáról és fejlesztési hitelkeret megújításáról szóló előterjesztést és a 
következő határozatokat hozta: 
 
1) A Közgyűlés az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg jelentkező likviditási 

problémák kezelése érdekében szükséges likviditási hitel igénybevételével kapcsolatban úgy 
határozott, hogy a likviditási problémák kezelésére az önkormányzati bevételek terhére,  
legfeljebb egy éves időtartamra 1.030.000 eFt összegű likviditási hitelkeretre vonatkozó 
megállapodás, illetve a kapcsolódó banki szerződések aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert.  

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a likviditási hitel futamideje alatt az 
igénybevett likviditási hitelt és járulékait visszafizeti, és az igénybevett likviditási hitel 
várható díjait és járulékait az önkormányzat aktuális költségvetési rendeletében betervezi.  
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat pénzforgalmi 
számlájára és alszámláira (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) vonatkozó felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást aláírja a likviditási hitel visszafizetésének garanciájaként. A 
Közgyűlés hozzájárul és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szerződésben vállalja a 
normatív hozzájárulás, támogatás, a helyi adók és az átengedett gépjárműadó bevételek az 
OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezését.  

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az engedményezés alapján jogosult 
a bevételeket a hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítani.  

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelkérelmi dokumentáció benyújtására. 

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

 
2) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 42.482 e Ft összegű hitelt 

vesz fel az MFB által refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében az önkormányzat költségvetési rendeleteiben szereplő felújítási és felhalmozási 
célok finanszírozására.  

A Közgyűlés az ügyleti kamaton, a projektvizsgálati díjon és rendelkezésre tartási jutalékon 
felül más hiteldíjat, költséget nem vállal fel. 

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a költségvetés 
összeállításakor a hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és 
jóváhagyja.  

A Közgyűlés más hitelbiztosítékot nem nyújt és nem vállal fel. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pénzintézet helyi beszerzési eljárás keretében 
történő kiválasztására és a hitelszerződés aláírására. 

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

 
 

-----30. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő  46 m2 alapterületű 
helyiségcsoport elidegenítéséről----- 

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

 
 
dr. Giber Vilmos képviselő bejelentette személyes érintettségét. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 2351   Száma: 12.11.15/30/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Giber Vilmos képviselő személyes érintettségéről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
201/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u.  1. sz. alatt lévő  46 m2  

alapterületű helyiségcsoport elidegenítéséről szóló előterjesztés tárgyalása kapcsán Dr. Giber 
Vilmos tanácsnok érintettségét tudomásul vette. 
 
 

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

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

#: 2351   Száma: 12.11.15/30/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
203/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő, a  
kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 4773/12/A/3 hrsz felvett 46 m2 alapterületű, üzlet  
megnevezésű ingatlant  9.200.000,- Ft vételáron, melyet ÁFA nem terhel, a Kereszténydemokrata 
Néppárt (Budapest, István út 44.1/14.) részére elidegeníti .  

Vevő vételár  50 %-át és  az értékbecslés 8.000.- Ft+ÁFA díját az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidőben köteles megfizetni, a vételár  fennmaradó 50 %-át a birtokbaadással egyidőben, de 
legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül. 
A teljes vételár kiegyenlítéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. 
A vevő kötelezettsége és költsége az adásvételi szerződés elkészíttetése, ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezettetése. 
 
A birtokbaadás időpontjáig a helyiségcsoport nyílászáró cseréjét, burkolat- és vakolatjavítási 
munkálatait a vevő által megfizetendő 50 % vételár terhére,  legfeljebb bruttó 1.850 eFt összeg 
erejéig az Önkormányzat elvégezteti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató    
Határidő:    2012. december 31.  
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-----31. Előterjesztés a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való 
hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okostelefonos alkalmazás 

elkészíttetéséről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a vállalási árért a programozó a marketing 
munkálatokat is köteles elvégezni, ezért a bizottság módosító javaslatát nem támogatta. 
Támogatja, hogy maximum 4 millió forint keretösszeg erejéig rendelkezhessenek ennek a 
megvalósításáról. Elmondta, hogy végeznek egy alapmunkát a turizmus és a lakosság részére 
annak érdekében, hogy készüljön egy digitális tartalomfejlesztési koncepció, és ha szükség van 
rá, külsőket is bevonnak, akiknek ezért fizetniük kell. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a M arketing és Turisztikai Bizottságnak a javaslata 
arról szól, hogy ha már belekezdenek egy digitális tartalomfejlesztésbe, mely elsősorban 
turisztikai célokat szolgál, akkor érdemes ezt egy koncepcióba tenni. Szerinte érdemes 
aktualizálni és frissíteni a weblapjukat és, –  ha turisztikai igényekről van szó – akkor felmerül 
egy új trend, hiszen nekik van egy olyan turisztikai attrakciójuk, mely alkalmas arra, hogy ezt a 
digitális tartalmat fejlesszék. Véleménye szerint koncepcióba kellene mindezt rendezniük és 
szeretné, ha a munka úgy készülne el, hogy látják pontosan a lépéseket, hogy mit szeretnének 
tenni. Jónak tartotta az előterjesztést és a kezdeményezést. Elmondta, hogy a 4 millió forintos 
összeg a jelenlegi piacot figyelembe véve, elegendő lesz ahhoz, hogy el tudjanak indulni. 
Hozzátette, hogy érdeklődött pár olyan cégnél, akik ilyennel foglalkoznak s azt mondták, hogy ez 
az összeg elfogadható és vállalható. Elmondta, hogy a bizottság még egy dolgot említett, hogy 
próbálják meg összerendezni az elkészülő arculati kézikönyvükkel. Ha a digitális tartalmakat 
fejlesztik, jó lenne, ha azokat az arculati, grafikai, v izuális elemeket is figyelembe vennék, amiket 
a kézikönyv is tartalmaz. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy támogatja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság 2. módosítását, mely szerint 4 millió forintot biztosítsanak, továbbá a Marketing és 
Turisztikai Bizottság határozati javaslatát.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 2352   Száma: 12.11.15/31/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Pénzügyi Bizottság 2. módosítását és a Marketing és Turisztikai Bizottság 
határozati javaslatának 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2353   Száma: 12.11.15/31/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
204/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári polgárok tájékoztatását, 
alapvető információkhoz való hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását 
szolgáló okostelefonos alkalmazás elkészíttetéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alkalmazás 
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elkészítésére, melyre 4 millió forintos keretösszeget biztosít a céltartalék terhére. 

 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
   Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó 
Határidő:   2012. november 30. 
 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a város arculati koncepcióval összhangban készüljön 

digitális tartalomfejlesztési koncepció is elsősorban a turizmus és a lakosság érdekében.  
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:   2013. december 31. 
 

-----32. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2354   Száma: 12.11.15/32/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:57  
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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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205/2012. (XI. 15.) 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 231/2009. (XI.19.) önkormányzati határozat 1. 

és 2. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
   M olnár György igazgató   
Határidő:  2014. december 31. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

Az alapító okirat 4.) pontja kiegészül:  
„4) Telephelyei, címei: 
      Suli-Süti Bolt 7400 Kaposvár, Teleki u. 4.  
      Vendéglátó Kabinet 7400 Kaposvár, Teleki u. 4.” 

 
 Az alapító okirat 15.) pontja /A feladatellátást szolgáló vagyon/ kiegészül a  

„86/1. hrsz. (Kaposvár, Teleki u. 4.)”  

szövegrésszel. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár, Teleki u. 4. sz. 86/1. hrsz-ú ingatlanon lévő  
Vendéglátó Kabinetet és Suli-Süti Boltot az Önkormányzat törzsvagyonába helyezi. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
    Stickel Péter igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. december 31. 

 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat 11. 
pontját a következőképpen módosítja. 

„Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium valamint az Építőipari, Faipari Szakképző 
Iskola alapító okiratát módosítja.” 

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozatával 
elfogadott munkatervének 2012. december 13-i ülésének napirendjérő l törli a helyi 
adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   azonnal 
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5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 110/2012. (VII. 5.) önkormányzati határozat 2. 
és 3. pontjának határidejét 2012. december 31-re módosítja. 

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

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat 2. 
pontjának határidejét 2012. november 30-ra módosítja. 

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

7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 152/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozatát 
visszavonja.  

 
-----33. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, 

illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2355   Száma: 12.11.15/33/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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206/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

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

-----34. Előterjesztés a „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 
Kapos váron” pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex 
turisztikai fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán 

támogatási összeg megelőlegezéséről----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2356   Száma: 12.11.15/34/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Helyi termék védjegy és helyi 
termékek boltjának kialakítása Kaposváron” pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és 
Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem 
kapcsán támogatási összeg megelőlegezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta. 
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1. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Helyi termék védjegy és helyi termékek 
boltjának kialakítása Kaposváron” című benyújtott pályázathoz a piackutatásra vonatkozó 
1.200 e Ft összegű szerződést aláírja. 

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

 
2. A Közgyűlés a „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása” pályázat 

előkészítése keretében végzett piackutatás 1.200 e Ft összegű ellenértékét a támogatási 
szerződés megkötését követően, de legkésőbb 2013. március 15-ig f izeti meg. A Közgyűlés 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés fedezetét 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

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

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a támogatásban részesített 

DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 azonosítószámú, „Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése” 
című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projekteleme kapcsán a Somogy M egyei 
Önkormányzat, mint konzorciumi tag feladatkörébe tartozó műszaki ellenőrzési feladatokra 
jutó 1 461 e Ft támogatási összeget megelő legezi. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az 
ehhez szükséges megállapodás megkötésére, minden szükséges intézkedés megtételére. 
 
     Felelős:     Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Bajzik Imre igazgató 
     Határidő:            azonnal 

 
 

-----35. Előterjesztés a Kaposvár, Fejedelem u. 13. sz. alatti 13763/26 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adásáról----- 

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

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

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

#: 2357   Száma: 12.11.15/35/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat (ZÁRT HATÁROZAT):  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Nagy Gáborral (született: 
Fehérgyarmat, 1982.01.04., anyja neve: M iski Erzsébet, lakóhelye: 4900 Fehérgyarmat, M ájus 
14. tér 11.2.4., tartózkodási helye: 7400 Kaposvár, Petőfi u. 7-9. 1.3.) Kaposváron 2010. 
december 08. napján kötött 43014/Ü/1123/2010. ügyszámon közjegyzői okiratba foglalt 
támogatással vegyes ajándékozási és ingatlan jelzálogszerződés felbontásához hozzájárul.  
A szerződés felbontásával kapcsolatos mindennemű költséget (különösen a közjegyzői, ügyvédei 
munkadíjat, földhivatali eljárási díjat) Nagy Gábornak vállalnia kell. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                            azonnal (határozat közlése) 
 
 

-----36. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos határozat 
meghozatalárl ----- 

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

 
 

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

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

#: 2358   Száma: 12.11.15/36/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
209/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Kaposvári Többcélú 
Kistérségi Társulás 2012. december 31. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséhez. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2012. december 31. 
 
 

-----37.  Előterjesztés alapítvány támogatásokról----- 
 

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

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

 
 

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

#: 2359   Száma: 12.11.15/37/0/A/KT 
Ideje: 2012 november 15 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 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
210/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Dér Tamás tanácsnok képviselői keretből 

- Tesz-Vesz Alapítvány részére   40.000 
(Temesvár Utcai Tagóvoda alapítványa) 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2013. január 31. 
 
 
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 


