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Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
2012. december 13. 
 
 

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 Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő energetikai 
pályázatok benyújtásáról, 

- kezességvállalási díj megállapításáról, 
- „Kaposvár Nagykövete” cím adományozásáról, és 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 
Napirend előtti hozzászólást kért Mihalecz András tanácsnok úr. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2364   Száma: 12.12.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 08:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend 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: 
 
212/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő energetikai 
pályázatok benyújtásáról, 

-  kezességvállalási díj megállapításáról,  

- "Kaposvár Nagykövete" cím adományozásáról, valamint 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése napirend előtti felszólalási lehetőséget 
biztosított Mihalecz András frakcióvezető számára. 
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NAPIREND: 

1. Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami fenntartásba 
adásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés a Somogy M egyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula M egyei és 
Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

3. Előterjesztés a Somogy M egyei Önkormányzat tulajdonában lévő  Rippl-Rónai 
Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy M egyei M úzeumok Igazgatósága által 
használt Kaposvár, Fő u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, valamint a Taszári 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

4. Előterjesztés a települési szilárdhulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III.  negyedévi teljesítéséről, és a 
költségvetési rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

7. Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

8. Előterjesztés a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a Somogy M egyei 
Katasztrófavédelmi Igaz gatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységérő l 
Előterjesztő: Gulyás László tű. alez. kirendeltség-vezető 
 

9. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

10. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1. 
) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

11. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról  
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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12. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

13. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú  használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr.  Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

14. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

15. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

16. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

18. Előterjesztés a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint az intézményekben beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

19. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

20. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

21. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

22. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg 
kérelmeiről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

23. Előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási szerződésének módosításáról és az ehhez 
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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24. Előterjesztés a Kaposvár intermodális közösségi csomópont létesítése kapcsán 

településfejlesztési döntés meghozataláról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

25. Előterjesztés a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

26. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

27. Előterjesztés a víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról és a 
víziközművek használata után 2013. évben fizetendő használati díjról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

28. Előterjesztés a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz elvezető 
rendszerről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29. Előterjesztés a kaposvári 5768 hrsz-ú iparvasút megnevezésű ingatlan hasznosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

30. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú ingatlanból 
2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 

31. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. sz. alatti kollégium épületén lévő és telepíteni 
kívánt távközlési berendezésekkel kapcsolatos szerződésekről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

32. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
33. Előterjesztés a Közgyűlés 2013. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

34. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
célokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

35. Tájékoztató a címzetes főjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

36. Előterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. alatti garázs értékesítéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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37. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

38. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

39. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

40. Előterjesztés a Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő  
energetikai pályázatok benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

41. Előterjesztés kezességvállalási díj megállapításáról----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

42. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
 

-----Frakció hozzászólás----- 
 

Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy 2 év elteltével a választások után sokan úgy 
szólalnak fel, hogy gyakran használják azt a kifejezést, hogy „félidőben az Önkormányzat” vagy 
pedig „félidőben való számadásokról” beszélnek. Nem csak arról a 2 évről beszél, hiszen az a 2 
év, ami most mögöttük van az része egy hosszabb időszaknak, ugyanis Kaposváron elég jól 
kiszámítható folytonosságot tapasztalhatnak. 22 éve alakultak a rendszerváltozást követően 
M agyarország mostani önkormányzatai. Sok mindenre emlékezhetnek az akkori időből, ugyanis 
a várakozás, remény és az elvárások jellemezték azokat az időket. A tanácsrendszer bukásával az 
önkormányzatok végre nem a pártot szolgálták. Úgy gondolja, hogy ezért már megérte 
változtatni, függetlenül attól, hogy kire és mire adta le a szavazatát. Jobb helyeken ez így történt, 
és ott, ahol az önkormányzatiságot komolyan vették és Kaposvár esetében ezt nyugodtan ki lehet 
jelenteni.  A városban az utcák jobb és bal oldalán is kaposváriak élnek. Elmondta, hogy ha 22-25 
évvel ezelőtti városkép alapján szeretnének ma tájékozódni a városban, talán még ők is 
eltévednének, ugyanis olyan változások történtek. 22 évvel ezelőtt elkezdődött az elrugaszkodás 
sok tekintetben. De együttesen nem csak várost és életteret építettek, hanem egyben közösséget 
is. Ez mindenki számára elérhető volt és mai is az. Ez magával hozta a civil világ megerősödését 
is. Ez a 22 év nem csak rózsaszínűnek és felhőtlennek tűnő napokból áll, ugyanis minden egyes 
lépésért meg kellett dolgozniuk, annak érdekében,  hogy bármilyen sikereket is érhessenek el.  
Hozzátette, hogy a 22 évből Kaposvárnak 16 évet széllel szemben kellett dolgoznia, ugyanis egy 
vitorlás hajón az egyik legnagyobb feladat és legerősebb csapatmunkát, összefogást igényel, ha 
szembe széllel kell küzdenie és célba érnie. Felhívta a figyelmet, hogy mindig is voltak és 
lesznek, akik állandóan ki akarják fogni a szelet a vitorlából, ők nem annak a közösségnek a 
tagjai, akikről beszélt, és nem azok, akikre büszkék lehetnek. A sikereikre való emlékezéskor ezt 
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sem szabad elfelejteni. Elmondta, hogy Kaposvár korszerű, európai város lett, hála azoknak, akik 
a „fedélzeten” mindig össze tudtak fogni egymásért, és ők a kaposváriak. Úgy gondolja, hogy új 
korszaknak kell eljönnie az önkormányzatok életében. Megőrizve és védve az eddigi 
eredményeiket, új válaszokat kell adni a XXI. század kérdéseire is. Olyan korlátokat, garanciákat 
kell beépíteni a munkájukba, ami lehetetlenné teszi, hogy rossz szándékú kezek nyúlhassanak 
Kaposvár pénzéhez. Olyan önkormányzatra van szükség, ahol mindenki biztonságban érezheti 
magát és amiben mindenkinek van helye, aki város és közösségépítő szeretne lenni. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte M ihalecz András tanácsnok úr hozzászólását, melynek 
talán az a lényege, amit a költségvetési koncepcióban is megjelenik: január 1-jétől egy új 
önkormányzati rendszer lép életbe. 
 
 

-----1. Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
állami fenntartásba adásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester megköszönte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak és 
kollégáinak azt a munkát, amelyet rövid idő alatt el kellett végezniük, ahhoz, hogy az 
előterjesztést meg tudják tárgyalni, annak érdekében,  hogy január 1-jével továbbra is 
zökkenőmentesen folytatódhasson a munka az oktatási intézményeikben. Elmondta, hogy a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak volt módosító indítványa, amelyet támogat az 
előterjesztő. 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, van-e már arról ismeretük, hogy a pedagógusok, 
január 1-jétől milyen bért kapnak. A hivatalos tájékoztatás szerint csak annyit lehet tudni, hogy 
az illetménytábla szerinti bér  jár  nekik, de arra nem vállalt senki garanciát, hogy a havi négyezer 
forint étkezési hozzájárulás, amelyeket a pedagógusok most kapnak, azt biztosítva lesz-e a 
számukra. M egkérdezte, hogy az étkezési rezsiköltség finanszírozása hogyan fog történni. 
Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy 153 fő technikai dolgozót a Gondnokság vesz 
át a különböző intézményektől, változó munkakörrel változó munkahelyre, ha a dolgozó 
hozzájárul. M ért van erre szükség? 
 
Felder Frigyes képviselő megkérdezte, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatai hogyan 
fognak alakulni az átalakítás után. 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy egy forrásszűkülő helyzetben hogyan lehet 
megnyugtatóan biztosítani az oktatás megfelelő színvonalát Kaposváron. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, azt a választ kapták, hogy változatlan bérrel kerülnek át 
január 1-jétől az oktatásban dolgozók. dr. Lamperth M ónika képviselő asszony étkezéssel 
kapcsolatos kérdése világos, ugyanis nekik kell etetni és kitermelni a költségét a vidékről bejáró 
gyermekeknek is. Ez a helyzet jelenleg, ami főleg a középiskolákban izgalmas, ugyanis sokkal 
több vidéki gyermek jár, mert körülbelül 50-50%-os az arány a vidéki és a kaposvári diákok 
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között. Hozzátette, hogy a közétkeztetés költségei tekintetében nekik kell állniuk teljes egészében 
azoknak a gyermekeknek a költségeit is. Reméli, hogy sikerül egy törvénymódosítással 
elmozdulni, hogy legalább közös felelősség és teherviselés legyen, amikor a közétkeztetésről 
beszélnek a vidéki önkormányzatokkal. Elmondta, hogy a technikai dolgozók változatlan 
létszámmal a Gondnoksághoz fognak kerülni és ott fognak dolgozni, ahol szükségük lesz rá, 
vagyis nem telephelyhez kötött lesz a munkakörük, hanem az oktatási és önkormányzati 
tulajdonban maradó intézmények működtetését látják el. Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés 
elkészítésénél figyelembe veszi, hogy azok az önként vállalt feladatok – mint például, hogy 
minden második osztályos általános iskolás kisgyermeket megtanítanak úszni, vagy, hogy tanórai 
keretek között tanuljanak meg korcsolyázni a fiatalok – továbbra is bekerüljön a 
költségvetésükbe függetlenül a fenntartó váltástól. A médiában láthatták, hogy vannak olyan 
települési önkormányzatok, akik azon az állásponton voltak, hogy január 1-jét követően 
mindenről lemondanak, és nem vállalnak semmilyen felelősséget a közoktatásban. Kaposvár nem 
ilyen és már két hónappal ezelőtt meghozták azt a döntésüket, hogy továbbra is felelősséget 
vállalnak, hiszen a gyermekek és a tanárok is az övék és az épületek üzemeltetését, illetve az 
oktatás mindazon technikai hátterét biztosítják, amelyben az a kiváló munka, amely eddig is folyt 
töretlenül folytatódhasson. Elmondta Pintér Attila tanácsnok úrnak, hogy helytálló volt, amit 
mondott, ugyanis több lesz az elvonás, mint a feladatelvételből adódó tehercsökkenés. 
 
  -----Hozzászólások-----   
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, Polgármester úr válaszából, mely szerint a 
pedagógusokat milyen bér szerint veszik át január 1-jétől, az derül ki számára, hogy a 
Klebelsberg vállalja azt is, hogy a kaposvári pedagógusoknak a négyezer forint étkezési 
támogatást is januártól megfinanszírozza. Ha ez így van, akkor a pedagógusok ennek örülni 
fognak,  ha pedig nem akkor javasolta, hogy a kormánypárti képviselők tegyenek lépéseket annak 
érdekében, hogy ne járjanak rosszabbul a tanárok. Elfogadhatatlannak tartja és nem ért egyet 
azzal, hogy ilyen módon zajlik  az oktatás államosítása. M ár csak apróságnak véli azt, hogy év 
közben ró olyan terhet az oktatási rendszerre az átszervezés, amit nehéz lesz úgy megcsinálni,  
hogy a gyerekek ne sérüljenek.  Szerinte a kaposvári pedagógusok és az intézményeknél dolgozók 
elkötelezettek annak érdekében, hogy ne sérüljenek a gyerekek érdekei. Csatlakozott 
Polgármester úrhoz abban, hogy megköszönje az apparátusban dolgozóknak, hogy a Kormány 
által teremtett lehetetlen körülmények között is meg tudják oldani az átadást. Véleménye szerint 
Kaposváron a közoktatás egészét érintően sok nyitott kérdés van még. Január 1-jétől nem lesz 
abba beleszólása a testületnek, hogy ez a szakmai folyamat hogyan történjék. Csodálja 
polgármester úr rugalmasságát, ugyanis egy évvel ezelőtt is azt mondta, hogy Debrecenhez 
képest Kaposvár nem adja az iskoláit, most pedig, mintha örülne ennek az egésznek. Nincs 
tisztázva jó néhány kérdés, nem biztosított a működési fedezet, elképesztő problémák vannak és, 
ha már M ihalecz András tanácsnok úr  a napirend előtt arról beszélt, hogy új önkormányzati 
rendszer lesz, ugyanis az Orbán kormány olyan önkormányzati rendszert csinált, hogy a döntési 
kompetenciákat elvette az Önkormányzattól, mindent a központosított, Orbán vezérelte 
államhatalom akar eldönteni,  a terhek viszont itt maradnak. Kérte, hogy továbbra is azok az 
emberek, akik elkötelezetten dolgoztak azért, hogy a közoktatás ne lássa kárát, főleg a gyerekek 
ennek tegyék továbbra is ezt, mert mellettük állnak. 
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dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy visszautasítja azt a kijelentést, hogy a Kormány 
államosítja az iskolákat és a közoktatást. Szerinte dr. Lamperth M ónika képviselő asszony nem 
olvasta el azt a könyvet, amelyet Giber Vilmos tanácsnok úr ajánlott neki, amely az iskolák 1948-
1949-es államosításáról szól. Akkor ugyanis nem mondaná el többször, hogy az iskolák 
államosításáról van szó. Elmondta, hogy az iskolák, még a szakképző iskolák is az 
Önkormányzat tulajdonában maradnak, az állam csak béreli az önkormányzatoktól. Államosítás 
azt jelentené, hogy az állam kisajátítja a közoktatást épületeivel, embereivel, de erről szó sincs. A 
tanároknak és a pedagógiai munkával foglalkozóknak biztosítja a bérét, stabilitást és egy szakmai 
fejlődést biztosít számukra. Elmondta, hogy egy ilyen átalakítás okozhat feszültségeket, de ezek 
megoldódnak és zökkenőmentesen végig megy az átalakítás. Ez az átalakítás hosszú távon is 
előnyös lesz az egész közoktatás számára. Kérte a képviselőket, hogy a következőkben ne 
használják az „államosítás” szót. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, lehetne akadémiai vitát folytatni arról, hogy államosításról 
van-e szó vagy sem. Kicsit olyan, mintha a felsőoktatásban kimondanák, hogy tandíjas lesz-e a 
felsőoktatás vagy sem. Szerinte teljesen megállja a helyét ez a párhuzam, ugyanis az 
önkormányzatoknak a jogosítványai igen erőteljesen csorbulnak. Az állam nem csak feladatot és 
terheket vesz át az önkormányzatoktól, hanem az önkormányzatok jogosítványait, lehetőségeit 
csorbítja, amely az államosítás irányába hat, mint abba, amit a rendszerváltásban elkezdtek az 
önkormányzatokkal és az önkormányzatok intézményeinek működtetésével. Elmondta, hogy a 
kormányszóvivő több alkalommal is nyilatkozta, hogy az oktatási intézmények állami átvétele és 
fenntartása és egyes intézmények esetében a működtetése nem fog többe kerülni. Ezt erősítette 
meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenő nyilatkozata 
is. Szerinte az állam 400-420 milliárd forinttal járult hozzá az iskolafenntartáshoz, ami körülbelül 
900 milliárd forintba került. A különbözetet az önkormányzatoknak át kell adni a Kormánynak, 
attól függően,  hogy a fenntartáson túl a működtetést is az állam végzi és ez a helyzet az ő 
helyzetükre is vonatkozik. A kérdés az, hogy mennyibe fog ez nekik kerülni.  
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint, aki hatalomban gondolkozik, az csak saját 
magára gondol és sajnos az előző két hozzászólótól ezt hallotta. A legnagyobb kritikájuk az új 
önkormányzati törvénnyel kapcsolatban, hogy gyengül az önkormányzat, hogy kevesebb a 
hatalma az önkormányzatnak. Hozzátette, hogy a többséget az jellemzi a városban, hogy a 
cselekvésben gondolkodik és annak a közösség a legfontosabb. Ne politikusi szemmel 
fogalmazzák meg a hozzászólásaikat, hanem hogy a gyerek számára mi a fontos vagy, hogy a 
szülő és a pedagógus számára mi ad biztonságot. Az a fontos számára, hogy a gyereknek jobb 
lesz-e, aki oda jár, a pedagógus biztonságban érzi-e magát, ha ott taníthat vagy a szülő biztos-e 
abban, hogy jó helyre adta gyermekét. Ha ezeket a szempontokat veszik figyelembe minden 
esetben, amikor valamilyen intézkedést hoznak, vagy költségvetést állítanak össze, akkor 
nyugodt lesz és ezt javasolta a képviselő társainak is. 2002-ben még egy iskola költségvetését 
75%-ban finanszírozta az állam, 2010-re pedig a pedagógusok bérét is ők fizették, ugyanis az 
állam nem adta oda. Hozzátette, hogy a korral jár a feledékenység is, de nem helytálló. 
Véleménye szerint továbbra is adjanak meg minden segítséget, továbbra is a gyereknek, a 
szülőknek és a pedagógusaiknak is azért, hogy azt a kiváló munkát, amit eddig végeztek még 
kiválóbban végeznek január 1-jétől. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2365   Száma: 12.12.13/1/0/A/KT 
Ideje:   2012. december 13 08:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosításával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 4 23.53 22.22 
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: 
 
 
213/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Kaposvár M egyei Jogú Város  
Önkormányzatának Polgármesterét, hogy az  Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola, a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Bárczi M ódszertani Központ, a Munkácsy M ihály 
Gimnázium, a Táncsics M ihály Gimnázium, a Klebelsberg Kollégium és a Együd Művészeti 
Iskola, valamint a kaposvári szakképző és szakközépiskolák átadás-átvételről szóló 
Megállapodást, átruházott hatáskörben, 2012. december 15-ig írja alá. 

   
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő: 2012. december 15. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlés megbízza az Óvodai, Általános Iskolai és 
Egészségügyi Gondnokságot, hogy a működtetési feladatokat a Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskolában, a Liszt Ferenc Zeneiskolában, a Bárczi Módszertani 
Központban, a M unkácsy Mihály Gimnáziumban, a Táncsics Mihály Gimnáziumban, a 
Klebelsberg Kollégiumban lássa el 2013. január 1-től. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető 
   M olnár György igazgató 
Határidő: 2013. január 01. 
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3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlés megbízza az Együd Művelődési Központot, hogy a 
működtetési feladatokat a Művészeti Iskolában lássa el 2013. január 1-től. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető 
   Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: 2013. január 01. 
 

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételről szóló 2012. évi … törvény 7. § (5) 
bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központ által fenntartott és az önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmények működtetéséhez az előterjesztés mellékletében 
felsorolt intézményeknél, az ott megjelölt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatását vállalja, azzal, hogy a jogutód munkáltató 2013. január 1.  napjától az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság. A közalkalmazott 
továbbfoglalkoztatásának feltétele, hogy kinevezésének 2012. december 31-ig aláírt 
módosításával vállalja a jogutód munkáltató székhelyén, valamennyi telephelyén, feladat-
ellátási helyén történő munkavégzést, szükség esetén beleegyezik munkakörének 
megváltozásába. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kacsar József gondnokságvezető 
Határidő  2012. december 31. 
 

5. Kaposvár M egyei jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben történő étkeztetés 
biztosításáról, adatszolgáltatásokról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
megállapodjon. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletében (4.sz.) szereplő étkeztetési megállapodás-tervezet tartalmán módosítson. 

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

6. Kaposvár M egyei jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetéséhez az 
intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 76. (3) bekezdése alapján hozzájárulást igényeljen. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő: 2013. február 28. 
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7. Kaposvár M egyei jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzati óvodába járó gyermekek után az óvodás lakóhelye szerinti önkormányzattól a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. (2) bekezdése alapján hozzájárulást 
igényeljen. 

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

 
8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-től az Együd Árpád Kulturális 

Központ alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 

a) A preambulum helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratát a következők szerint határozza meg:” 
 
b) A 3. pontból a telephelyek közül törli a következőket: 
 
„Gárdonyi Géza Tagiskola 
(Kaposvár, M adár u. 16.) 
 
2011. szeptember 30-ig 
Vaszary Képtár 
(Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11)” 
 
c) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„5.) A költségvetési szerv egységei: Művelődési Központ 
       Közgyűjtemény: közérdekű muzeális 
kiállítóhely” 
 
c) Az 6. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„6.) A költségvetési szerv közfeladata:  
 
A  M agyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontja, valamint a  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján helyi közművelődési 
tevékenység támogatása.” 
 
d) A 7. pontból törli a következő TEÁOR számokat: 
 
8520 Alapfokú oktatás 
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8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
 
e) A 7. pontból törli a következő szakfeladat számot: 
 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágban 
 
f) A 8. pontból törli a következő szövegrészt: 
 
“művészetoktatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása” 
 
g) A 8. pont a következő szöveggel egészül ki: 
 
Székhelyén végzi az állami intézményfenntartó központ által ellátott alapfokú 
művészetoktatási feladatokhoz kapcsolódó működtetési feladatokat, ahol a működtető 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata.” 
 
h) A 9. pontból törli a következő szövegrészt: 
 
“alapfokú művészetoktatási” 
 
i) A 13. pont a következő szöveggel egészül ki: 
 
„Ellátja a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi M úzeum, valamint a Takács Gyula 
M egyei és Városi Könyvtár, mint pénzügyi, gazdálkodási egységgel nem rendelkező 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi, gazdálkodási, valamint 
számviteli feladatait.” 
 
j) A 15. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„15.) A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:  
Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján áll fenn.„ 
 
k) A 17. pontból (feladat-ellátást szolgáló vagyon) törli a következő szövegrészeket: 
 
„Gárdonyi Géza Tagiskola (Kaposvár, M adár u. 16.)”, valamint „és 2011. szeptember 30-ig a 
Vaszary Képtár (Kaposvár, Fő u. 12. hrsz: 15/a/11)”. 
 
l) A 18. pont helyébe a következő szöveg lép: 

 
„18.) A vagyon feletti rendelkezés:  
A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.” 
 
 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 14/98 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. január 1. 
 
 

9. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-től az Általános Iskolai, Óvodai és  
Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát a következők szerint módosítja: 

 
a) A preambulum helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a szociális igazgatásról és  
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális módszertani intézmények 
kijelöléséről és feladatairól szóló 3/2008. (IV. 15.) SzMM rendelet alapján Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság alapító okiratát a következők szerint határozza meg:” 
 
b) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„2.)A költségvetési szerv székhelye és címe: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 62-68. 
 
2/1.) A költségvetési szerv telephelyei: 
7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. 
7400 Kaposvár, Fő u. 40-44. 
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. 
7400 Kaposvár, Szent I. u. 29/c. 
7400 Kaposvár, M adár u. 16. 
7400 Kaposvár, Honvéd u.33. 
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. 
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 
7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 32/b. 
7400 Kaposvár, Pécsi u. 45. 
7400 Kaposvár, Toponári út 62. 
7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 173. 
7400 Kaposvár, Szondi u. 3. 
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 48. 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17. 
7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. 
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 
 
2/2.) A költségvetési szerv feladat-ellátási helyei: 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 58 
7400 Kaposvár, Baross u. 19. 
7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. 
7400 Kaposvár, Damjanich u. 17. 
7400 Kaposvár, Virág u 32. 
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7400 Kaposvár, Cseri u. 6. 
7400 Kaposvár, Szántó u. 11. 
7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u.15. 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. 
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 8. 
7400 Kaposvár, 48-as Ifj. u. 70-72. 
7400 Kaposvár, Arany J. u. 13-15.  
7400 Kaposvár, Béke u. 31. 
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19. 
7400 Kaposvár, Cukorgyár köz 1. 
7400 Kaposvár, Erdősor u. 9. 
7400 Kaposvár, Ezredév u. 13. 
7400 Kaposvár, Füredi u. 69-71. 
7400 Kaposvár, Füredi u. 81-83. 
7400 Kaposvár, Hajnóczy u. 15. 
7400 Kaposvár, Honvéd u. 16/C. 
7400 Kaposvár, Honvéd u. 22. 
7400 Kaposvár, Honvéd u. 55. 
7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12-14. 
7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 100/A 
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 8. 
7400 Kaposvár, Pécsi u. 24/A 
7400 Kaposvár, Rét u. 4. 
7400 Kaposvár, SEFAG Cseri major Tinódi L. S. u. 
7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 
7400 Kaposvár, Toponári u. 35. 
7441 Magyaregres, Szabadság tér 20. 
7452 Somogyaszaló, Kossuth u. 82. 
7400 Orci, Petőfi tér 1. 
7471 Zimány, Kossuth u. 31.” 

 
c) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„5.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önállóan működő költségvetési 
szervek gazdasági – pénzügyi - műszaki feladatainak, (2011. évi CXCV. törvény), valamint 
a köznevelési feladathoz kapcsolódó működtetés ellátása (2011. évi CXC. törvény).” 
 
d) A 6. pont szöveges része helyébe a következő szöveg lép: 
 
„6.) Az intézmény alaptevékenysége: 
Ellátja az önállóan működő alábbi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodási,  
pénzügyi feladatait: 
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- SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
- Rét Utcai Központi Óvoda 
- Petőfi Sándor Központi Óvoda 
- Nemzetőr Sori Központi Óvoda 
- Tar Csatár Központi Óvoda 
- Festetics Karolina Központi Óvoda 
- Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
- Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
 
Ellátja az állami intézményfenntartó központ által fenntartott azon köznevelési 
intézmények működtetési feladatait, ahol a működtető Kaposvár M egyei Jogú Város  
Önkormányzata. 
Közreműködik az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézményekben történő étkeztetés biztosításban, ahol az étkeztetés Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának feladata.  
Az intézményi igények szerint elvégzi a szükséges beszerzéseket és a kapcsolódó 
feladatokat. A Polgármesteri Hivatal megbízásából ellátja a kisebb intézményi felújításokat.  
A bölcsődékben, óvodákban a gyermekek intézményen belüli melegétkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – az intézmények és az Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül 
lebonyolításra. 
Az intézmény a jogszabályokban meghatározott kötelezően működtetett és önként vállalt 
egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az ellátásokkal kapcsolatos 
engedélyezési ügyekben eljár, megköti a M egyei Egészségbiztosítási Pénztárral a 
finanszírozási szerződést, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat, és eleget tesz az 
ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségeknek. Biztosítja a különböző szolgálatok 
működési feltételeit.” 
 
e) A 6. pontban szereplő szakfeladatok közül a Közgyűlés törli a kapcsolódó szakágazat 
számokat és a következő szakfeladat számokat: 
 
„852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  
oktatása (1-4.évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  
oktatása (5-8.évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8 évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
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855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.  
évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágban 
900121 Zeneművészeti tevékenység” 
 
f) A 6. pont szakfeladatai a következő szakfeladatokkal egészülnek ki: 
 
„680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812000 Takarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
g) A 12. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„12.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Az intézményben foglalkoztatottak foglalkozási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján áll fenn.” 
 
h) A 13. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„13.) A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény elhelyezésére 
az 5637/30/D/60, és a 278/1/A/57., 5637/31/A/1, 4330/3/A/5. helyrajzi számú ingatlanok,  
telephelyei, továbbá a szolgálatok elhelyezésére kijelölt épületek állnak rendelkezésre.” 
 
i) A 14. pont helyébe a következő szöveg lép: 
 
„14.) Vagyon feletti rendelkezési joga:  

A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.” 
 
j) A 16. pont hatályát veszti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő: 2013. január 1. 
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-----2. Előterjesztés a S omogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről----- 
 

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

Szita Károly polgármester bemutatta Horváth Katalint, a Könyvtár igazgatóját és dr. Ábrahám 
Leventét, az S. M. Múzeumok Igazgatóságának igazgatóját a testületnek. Január 1-jével a 
könyvtár és a múzeum is Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába fog 
kerülni. M egköszönte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak és kollégáinak mindazt a munkát, 
amelyet az átadás-átvétel kapcsán tettek, hiszen ez sem volt kis munka. Ismertette a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javaslatát, melyet támogatott. 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrtól, hogy mi 
fog történni az elkövetkezendő két napban, ugyanis az előterjesztés tartalmazza, hogy december 
15-éig kell a törvény szerint megkötni a megállapodást. De van néhány olyan pont a 
megállapodásban, amely még nem tisztázott és nem tudják, hogy az átadó félnek a 
módosításokkal kapcsolatos véleménye néhány pontnál mi. Hogy fog ez jogszerűen és 
törvényesen lezajlani? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy tudják előállítani azt, hogy az intézményeknek a 
működtetése is megnyugtató legyen és ugyanazt a színvonalat tudják hozni, mint amit a korábbi 
években produkáltak.  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy olyan törvényi kötelezettségük van mind a 
két intézmény átvétele kapcsán, hogy az érintett miniszter egyetértését kell kérniük az alapító 
okirattal összefüggésben, amely már megtörtént. A megállapodást az alapító okirat 
vonatkozásában már november 30-án elküldték véleményezésre, amelyre már a válasz is megjött, 
ellenvetésük nem volt. Egy-két észrevétel érkezett a múzeum vonatkozásában, erre figyelemmel a 
változtatások megtörténtek. A könyvtár esetében, mivel előző nap érkezett meg pár észrevétel, 
értékelik őket, de nem változtattak az előterjesztésen. Ha lesz az észrevételek között olyan, 
amelyek módosítást igényelnek, akkor azt a Közgyűlés elé fogják hozni és módosítják az alapító 
okiratot. 
 
Szita Károly polgármester elmondta Pintér Attila tanácsnok úrnak, hogy meg fogják oldani azt, 
hogy az intézmények működése ugyanazon a színvonalon történjen. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy érti polgármester úr válaszát, de akkor az előző 
napirendnél amit elmondott zárszóként, akkor azt az előző évek hasonló vitáinál is mondhatta 
volna ugyanezt, hogy „megoldjuk”. Igazat adott abban, hogy az állam támogatása az oktatás 
működtetését és fenntartását illetően folyamatosan csökken.  Jelenleg nem ez a helyzet, hanem, 
hogy az állam átveszi a feladatokat, de a feladat ellátásával kapcsolatban aránytalanul több pénzt 
von el tőlük, mint amennyit lehetőségük szerint tudnak fordítani erre az ügyre. Nem érti 
polgármester úr véleményét és álláspontját, ha a korábbi időszakot kemény kritikával fogadta, 
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akkor a jelenlegi helyzetben mért nem teszi ugyanazt. Látni lehet, hogy egyre nehezebb terheket 
kell elviselni az intézményeknek. Elmondta, hogy a működésből annyi pénzt vontak ki, 
körülbelül 1,5 milliárd forintot, ami lassan az intézményeik ésszerű, biztonságos működtetését 
fenyegeti. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, látni lehet, ha polgármester úrnak elfogynak az 
érvei, akkor agresszívvá válik, de ezt jól viseli mindenki. Szerinte nekik itt az a dolguk, hogy a 
legjobb tudomásuk szerint hozzájáruljanak ahhoz, hogy jobb döntések szülessenek. Nehéz úgy, 
hogy az Orbán kormánynak fogalma sincs arról,  hogy mit akar. 2012. január 1-jével államosította 
a múzeumokat és a megyei önkormányzathoz tartozó intézményeket, és úgy gondolta, hogy a 
Klebelsberghez hasonlóan, erre is létrehoz valamilyen „mamut” intézményt és úgy igazgatja.  
Ráébredtek, hogy a feladattal így nem bírnak és úgy gondolták, hogy visszaadják az 
önkormányzatoknak, egészen hihetetlen szerkezetben. A korábbi Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatóságához tartozó más intézményeknél, ahol egy kicsi faluhoz adják át az intézményt (pl.: 
Zics), hogyan fog működni és ott ki lesz aki meg fogja tudni oldani, nem lehet tudni. Hozzátette, 
hogy az az eljárás, ami a kultúra terén most történik az Orbán kormány alatt, lehetetlen helyzetet 
eredményez, olyan értékek vannak veszélyben, amiért közösen már sokat tettek. Szerinte jobb 
lenne, ha úgy nézné a dolgokat polgármester úr, hogy nemcsak a Kormány által fújdogált ködöt 
látná, hanem a problémákat is. Kérte, mondja el egyenesen, hogyan lehet ezeket a problémákat 
kezelni. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok szerint dr. Lamperth Mónika képviselő asszony megtalálta a 
„vészharangot”, melyet réges-régen elő kellett volna már venni. 2002-ben, amikor a Medgyessy 
kormány által összeszedett több százmilliárdból hirtelen pedagógusi és egészségügyi dolgozók 
béremelése történt, azzal az ötlettel, hogy január 1-jével azonnal átadta annak a finanszírozását az 
önkormányzatoknak. Az elmúlt 10 évben az egyre növekvő önkormányzati feladatok mellé nem 
elégséges, vagy elégtelen módon finanszírozott az Állam. Hozzátette, nagyon nehéz 
önkormányzati vállalásokat követelt meg az, hogy működtetni tudják az Állam által átadott 
feladatokat. Elmondta, egyértelmű, hogy egyfajta pánikkeltés zajlik, ami egészségtelen. Ha 
előveszik a 10 évvel ezelőtti időszakot, egy békés, csendes, de folyamatosan változó világban 
történt meg az a kormányváltás, amely után elkezdődött mindenféle gazdasági probléma. M a már 
ott tart, hogy valóban lehetetlen helyzetbe kerültek, amelyet egy nagyon súlyos világválság 
közepette kell megoldaniuk. Amikor sorra jelentenek csődöt az országok, addig M agyarország a 
„hajóját” próbálja egyenesben tartani. Szerinte ez a két intézkedés, amely most történik, arra 
hivatott, hogy legyen tisztességes oktatásuk, kultúrájuk, legyen egy központosított szerepe, amely 
takarékossági okokból ered. Szerinte is meg kellene érteni, hogy ezek a gyerekek, a tanárok és a 
művészet védelme érdekében történnek. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Zicsi Múzeumot az Állam fogja működtetni és 
nem a település. Kérte, hogy amikor egy-egy témában hozzászólnak, akkor tájékozódjanak, mert 
a munka is könnyebben megy. Megköszönte dr Heintz Tamás tanácsnok úrnak a hozzászólását, 
aki soha nem keverte össze a Városházát a Parlamenttel. Felhívta mindenki figyelmét, hogy senki 
ne keverje össze, mert ha a Városházán a Parlamentben érzik magukat, akkor meg fogja vonni a 
szót, ugyanis itt a város ügyeiről kell dönteniük. 
 
 

Szavazás eredménye 
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#: 2366   Száma: 12.12.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság módosításával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 3 17.65 16.67 
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: 
 
 
214/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Takáts Gyula 
M egyei és Városi Könyvtár átvételéről a Somogy M egyei Intézményfenntartó Központtal 
kötendő megállapodás szövegének véglegesítésére, és a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. december 15. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Somogy M egyei 

M úzeumok Igaz gatósága átvételéről a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtal 
kötendő megállapodás szövegének véglegesítésére, és a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. december 15. 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-től a Takáts Gyula M egyei és 

Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
a) A preambulum helyébe a következő szöveg lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Kult.tv.), valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint 
határozza meg:” 

b) Az 1.3. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„1.3. Telephelyei neve és címe: 

1.3.1. 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtár, 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 54–60. 

1.3.2. Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, 7400 Kaposvár, Honvéd u. 1.” 

c) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 

Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” 

d) A 6. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

6.1. Irányító szerv neve: Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 

Irányító szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” 

e) A 7. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely pénzügyi, gazdálkodási egységgel 
nem rendelkezik.  A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait 
az Együd Árpád Kulturális Központ látja el.” 

f) A 9. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjt. vhr.), valamint a Kult.tv. alapján Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki. A 
Kult. tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei könyvtárigaz gató megbízásához, illetve 
megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.” 

g) A 10. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt. illetve a Kjt. vhr. 
hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb 
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jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” 

 

h) A 11. pont utolsó mondata hatályát veszti. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. január 1. 
 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-től a Somogy Megyei Múzeumok 

Igaz gatósága alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
a) A cím és a preambulum helyébe a következő szöveg lép: 
 
„A Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapító okirata 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Kult.tv.), valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi M úzeum alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:” 

b) Az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép: 

1.1. Neve: Rippl – Rónai M egyei Hatókörű Városi M úzeum 

 Rövid neve: Rippl – Rónai M úzeum 

c) Az 1.3. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„1.3. Telephelyeinek neve és címe: 
Rippl-Rónai Emlékház, 7400 Kaposvár, Róma-hegy 88. 
1.3.2. A feladatellátást szolgáló további ingatlanok: 
1.3.2.1. Irodák, gyűjteménytárak és műhelyek,  
7400 Kaposvár Fő utca 101. 
1.3.2.2. Közgyűjteményi raktárak,  
7261 Taszár, hrsz. 058. (egykori laktanyaépületek) 
1.3.2.3. Régészeti raktár és garázs,  
7400 Kaposvár, József Attila köz, Garázssor,  
7400 Kaposvár, Petőfi u. 33.,  
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67–69. 
1.3.2.4. Régészeti bázis,  
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M . u. 60.” 
 

d) A Közgyűlés törli: 

a székhelyként nevesített 1.3.1.1. pontot,  
a telephelyként nevesített 1.3.1.2. pontot, 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 23/98 

 

a Somogytúr Község Önkormányzata fenntartásába kerülő 1.3.1.3. pontot, 
a Szépművészeti M úzeumhoz (Budapest) kerülő 1.3.1.4. pontot, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz (Szentendre) kerülő 1.3.1.5. pontot, 
a Nikla Község Önkormányzatának fenntartásába kerülő 1.3.1.6. pontot, 
a Balatonszárszó Község Önkormányzatának fenntartásába kerülő 1.3.1.7. pontot, 
a Lakócsa Község Önkormányzata fenntartásába kerülő 1.3.1.8. pontot, 
az Újvárfalva Község Önkormányzatának fenntartásába kerülő 1.3.1.9. pontot, 
a Somogyvár Község Önkormányzatának fenntartásába kerülő 1.3.2.5. pontot, 
a Bárdudvarnok Község Önkormányzatának fenntartásába kerülő 1.3.2.6.1. pontot, 
a M agyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez kerülő 1.3.2.6.2. pontot. 
 

e) A 4.1. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„4.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.1.1.. a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza 
és kiállításon bemutatja; 
4.1.2. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 
4.1.3. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás folyamatához; 
4.1.4. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 
4.1.5. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 
segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 
4.1.6. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít; 
4.1.7. az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával,  a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését; 
4.1.8. a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme; 
4.1.9. a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
tudományos feldolgozása és publikálása,  hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és  
időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és  
kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása; 
4.1.10. vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak; 
4.1.11. területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően  
4.1.11.1. végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti 
szaktevékenységeket, 
4.1.11.2. vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat 
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, 
4.1.11.3. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális  
örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, 
4.1.11.4. részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a 
helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő 
elhelyezésében, 
4.1.11.5. szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében, 
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4.1.11.6. gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme 
érdekében, 
4.1.11.7. részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 
koordinálásában és szakmai támogatásában, 
4.1.11.8. muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani 
központként működik. 
 

f) A Közgyűlés a 4.2. pontból törli a következő szakfeladatot: 

„910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk” 

 

g) A 6. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„6. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 

Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” 

h) A 7. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„7. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

7.1. Irányító szerv neve: Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 

Irányító szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” 

i) A 8. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely pénzügyi, gazdálkodási egységgel 
nem rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási valamint számviteli feladatait 
az Együd Árpád Kulturális Központ látja el.” 

j) A 9. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„9. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum.” 

k) A 10. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő  egyes kérdések 
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.), 
valamint a Kult.tv. alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki. A Kult. tv. 45. 
§ (4) bekezdése alapján a múzeumigaz gató megbízásához, illetve megbízásának 
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.” 
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l) A 11. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt. illetve a Kjt. vhr. 
hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb 
jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. január 1. 

 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Együd Árpád Kulturális Központ és 

a Takáts Gyula M egyei és Városi Könyvtár által a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött, a 
bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  azonnal 

 
6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Együd Árpád Kulturális Központ és 

a Rippl-Rónai M úzeum által a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött, a bizottsági 
módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  azonnal 

 
7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Takáts Gyula M egyei és 

Városi Könyvtárból 1 fő, a Rippl-Rónai M úzeumból 2 fő gazdasági ügyintéző áthelyezésre 
kerüljön az Együd Árpád Kulturális Központ állományába.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. január 1. 
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-----3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai 
Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a S omogy Megyei Múzeumok Igazgatósága által 

használt Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatt lévő ingatlanrészek, valamint a Taszár Község 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2367   Száma: 12.12.13/3/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság módosításával 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: 
 
 
215/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy M egyei Önkormányzat 
tulajdonában lévő Rippl-Rónai Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy M egyei 
M úzeumok Igaz gatósága által használt Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatt lévő ingatlanrészek, valamint 
a Taszár Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy  
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a.) a kaposvári 18216/7. hrsz-ú ingatlan Rippl-Rónai Emlékmúzeum térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló átadás-átvételi megállapodást jóváhagyja és a 
polgármestert felhatalmazza annak aláírására. 
 

b.) Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a Somogy Megyei M úzeumok Igazgatósága 
által a 12. hrsz-ú ingatlanban használt ingatlanrészt térítésmentesen használatába veszi. A 
térítésmentes használatba adásról, valamint az ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást 
jóváhagyja, melyet a következő 11. ponttal egészíti ki: 
 

„11./ Felek megállapodnak abban, hogy a 7. ponton túl e megállapodás bármelyik fél részéről 
indokolási kötelezettség nélkül a naptári év végére történő rendes felmondással (egyoldalú,  
írásbeli nyilatkozat) 6 hónapos felmondási idő elteltével felmondható.” 

A Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
c.) Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata a Somogy Megyei M úzeumok Igazgatósága 

által a taszári 058. hrsz-ú, volt taszári laktanya területén használt 6., 20., valamint 50. sz. 
épületeket térítésmentesen használatába veszi. A használati megállapodást Kaposvár M egyei 
Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja és a polgármestert felhatalmazza annak aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 14. 

 
 

-----4. Előterjesztés a települési szilárdhulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Trenyik Tamást, a KVG Zrt. ügyvezető igazgatóját. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, jelezték már 1 hónappal ezelőtt, hogy csak azután 
tudnak módosítást a Közgyűlés elé hozni, ha a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt elfogadja a 
Parlament. Az előterjesztés tartalmazza a lényeget vagyis, hogy jövő évtől szűnik meg az 
Önkormányzat Képviselő Testületeinek árhatósági jogosítványa. Ebben az évben még 
lehetőségük van árat megállapítani, de a végrehajtási rendeletek valamikor jövő év közepén 
születnek meg. Fontosnak tartják, hogy a megfelelő működés biztosított legyen, és ezért 
javasolják a tényleges költségek alakulására figyelemmel, december 30-tól a 7%-os lakossági és 
15%-os közületi díjemelést. Hozzátette, hogy az idegen beszállítók kapcsán egy jelentősebb 
értékű ártalmatlanítási díjat állapítanak meg. Mivel a bizottságok is támogatták, kérte, hogy a 
Közgyűlés is fogadja el a rendelet-tervezetüket és a határozati javaslatukat. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy érvényt lehet-e szerezni annak, ami a várospolitikai 
programban van. 
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dr. Lamperth Mónika képviselő magyarázatot kért arra, hogy az egyébként súlyos 
adósságokkal küzdő cégnél az üzleti tanácsadásra fordított pénzt a 2012-es adatok szerint 2013-
ban megduplázzák, miközben a terhek óriásiak. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy Kaposvár ma is a legalacsonyabb díjat 
alkalmazó városok között marad a 7%-os emeléssel is. Folyamatosan visszafogottak voltak e 
téren. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mellékletként elolvasott javaslatban szerepel, hogy 30%-
os díjemelést kért a cég, amellyel szemben csak 7%-os díjemelést javasolnak. Az üzleti 
tanácsadással kapcsolatban elmondta, hogy ezt előre jelezték, hiszen mikor a Holding 
megalakult, akkor a létesítés alapgondolata az volt, hogy ha a saját cégeik közösen vesznek 
szolgáltatásokat igénybe, kedvezőbb piaci pozíciókat érhetnek el. Ezeknek a pénzeknek az 
elszámolása úgy történik, hogy a Holding „üzleti tanácsadás” címén kapja meg a pénzeket és a 
megrendeli központilag a közös szolgáltatásokat. Hozzátette, hogy ez az összeg minden cégük 
költségei között megtalálható. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy „egy önkormányzatot a szavai és a tettei jellemeznek 
leginkább”, mely szerepel a várospolitikai programukban, s polgármester úr is sokszor említi ezt 
a mondatot. Szerinte, ha a szavakról van szó, akkor kár leírni egy várospolitikai programban, 
hogy gátat szabnak az áremelkedésnek, ugyanis a gát az vagy valamit megállít vagy átszakad. Ha 
az volt a szándék, hogy gátat szabjanak az áremelkedésnek, akkor azt bizonyítja, hogy nem 
sikerült gátat szabni. Elmondta, hogy nem arra érti, hogy nem szükséges árat emelni, de, ha 7%-
kal emelik, akkor kár beszélni gátakról. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak elmondta, 
olvasható az előterjesztésben, hogy a szemétszállítás díja emelkedik, de a lomtalanítás illetően 
csak egy lomtalanítással számol az előterjesztő. Felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésben 
szerepel az ügyfélszolgálati díj kapcsán, - mely lehet, hogy csak elírás -, hogy 2013-ban 56,4 
millió forintot tervez  erre a célra fordítani, míg az 2. számú mellékletben 65,8 millió forintos 
összeg szerepel.. Szerinte ez azért fontos, mert beépül a lakossági díjba, és a szelektív 
hulladékszállítási díj kapcsán is ez a probléma. 2013-ban 55,4 millió forint és a 2.  számú 
mellékletben pedig 58,2 millió forintot állapít meg. Ezek után kíváncsi volt, hogy melyek a valós 
összegek. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző szerint, ha azt szerették volna megfogalmazni, hogy 
Kaposváron semmiféle szolgáltatás ára nem emelkedhet, akkor közgazdaságilag irracionális 
megfogalmazást tettek volna. A gát nem azt jelenti, hogy egy ésszerű, normális díjemelésre ne 
kerüljön sor,  hanem azt, hogy parttalan módon a díjakat nem emelhetik. Elmondta, hogy ez 
fogalmazódik meg a 4  éves  koncepciójukban. Az üzleti tervvel és a különböző költségekkel 
kapcsolatos kimutatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés előtt belemenni a 
részletekbe meglehetősen izgalmas kaland lenne. Az üzemi költségek kapcsán szerepelnek a 
díjbeszedés költségei, melyek ügyfélszolgálati költségként jelennek meg és szerepelnek az 
ügyfélszolgáltatáshoz kifizetett díjak is. Trenyik Tamás igazgató úr és kollégái is állnak 
rendelkezésükre és a belső díjtételek kapcsán bármikor ezeknek az elemzésére sor kerülhet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2368   Száma: 12.12.13/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 4 23.53 22.22 
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 82/2012.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2369   Száma: 12.12.13/4/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 4 23.53 22.22 
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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216/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a települési szilárdhulladék gyűjtési és 
ártalmatlanítási díjainak módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a települési 
szilárdhulladék ártalommentes elhelyezéséért a lerakóhely üzemeltetője 2012. december 30-tól 
legfeljebb az alábbi díjakat számíthatja fel (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák): 

 
a.) lakossági hulladék: 3.222 Ft/tonna 
b.) közületi beszállítás: 5.884 Ft/tonna 
c.) idegen beszállítás: 17.117 Ft/tonna. 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. között 2012. március 1. napján létrejött közszolgáltatási 
szerződés díjakra vonatkozó módosításának aláírására. 
 

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. december 30.  

 
 

-----5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról ----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Keresztúri Jánost, a Kapos Kéményseprő Kft ügyvezető 
igazgatóját és Böröcz Gábort, a Magyar Kémény Kft területi igazgatóját. 

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, jelezték az előterjesztésben, hogy még nem volt 
központi rendelet. Nehéz helyzetben vannak, mert van egy lépésváltás, melyben az egész megye 
területére vonatkozó hatáskörrel rendelkeznek a megyeszékhely önkormányzatok képviselő 
testületei, hogy megállapítsák a hatósági árat. A rendelet elfogadása az előző napon történt meg, 
így képtelenség lett volna, hogy előző este értékelve és átdolgozva új javaslatot állítsanak össze, 
Javasolta, hogy a testület következő ülésére tegyenek javaslatot a díjak megállapítására. 
Változatlanul fenntartják a javaslatukat, mely szerint a meglévő díjakat alkalmazzák. A 
szabályokat, jogosultságokat tartalmazó rendeletüket a kiegészítő előterjesztés szerint kéri, hogy 
fogadja el a testület. Kérte, mivel a bizottságok is támogatják, hogy fogadják el az előterjesztést. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr által 
elmondottak után megnyugtatóbbá vált a helyzet, ugyanis az előterjesztés is tükrözi azt a 
lehetetlen állapotot, amilyen körülmények között a jegyző úrnak és az apparátusnak el kellett 
készítenie az előterjesztést. Szerinte egy olyan helyzetet teremtett az Orbán kormány, hogy el kell 
látniuk valamilyen feladatot, aminek a feltételrendszeréről sok mindent nem tudnak. Ez is 
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mutatvány volt a szakmai apparátus részéről és a szakemberek részéről, hogy össze tudták rakni 
és felelősséggel gondoskodnak arról, hogy a kéményseprői feladatot ellássák. dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző úr figyelmébe ajánlotta azt, hogy ha már a gáton átcsorog a víz az nem 
természetes jelenség, hanem probléma. Az eredeti szakmáját illetően, amely középfokú vízépítő- 
és vízgazdálkodó, tudja,  hogy ha a gáton átcsorog a víz, akkor az egyre nagyobb erővel kezd már 
folyni és utána, ami bekövetkezik az – szaknyelven – „töltés meghágás”. Nem szeretné, ha ez 
bekövetkezne. Javasolta főjegyző úrnak, hogy ne tekintse enyhítő körülménynek, hogy ha a 
töltésen már csorog a víz. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2370   Száma: 12.12.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:07  
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 83/2012. (XII.17.)  
önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2371   Száma: 12.12.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 
217/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról és a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítását önként 
vállaló önkormányzatoktól beérkezett írásos nyilatkozatok alapján kerüljön sor a megyei 
feladatellátásba tartozó települések körének pontosítására. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2013. január 31. 
 
 

-----6. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, mivel a beszámoló szerint az építmény- és az iparűzési 
adó bevétel előirányzata nem teljesül, miért nem tesz javaslatot az előterjesztő a bevétel 
előirányzat módosítására. M iért volt szükség 1,5 milliárd forintot elvonni a város üzemeltetési 
költségvetéséből és hogyan lehetne azt a helyzetet feloldani? A Holding vezetésével szemben 
követelményként fogalmazta meg a Holdinghoz tartozó cégek gazdálkodási eredményességének 
javítását és ezzel együtt az önkormányzati támogatás csökkenését a Közgyűlés. Több esetben 
cégeiknél vezetőcserére is sor került és a támogatás csökkentése is megtörtént. Jól látható, hogy a 
cégek helyzete nem javult, a támogatás csökkenése veszteségként jelent meg a cégeknél.  Mitől 
várhatnak javulást? A városi tulajdonba lévő viziközművek üzemeltetését az önkormányzat saját 
kézbe vette, azzal indokolva, hogy a nyereséget ne az üzemeltető kft tulajdonosai tegyék zsebre, 
hanem a kaposváriak. De jól láthatóan ez nem sikerült, ugyanis folyamatosan emelkedik a vízdíj 
is Kaposváron. Elmondta, hogy az új koncessziós szerződésben az idei 400 millió forint helyett 
340 millió forint szerepel, miért költenek 60 millió forinttal kevesebb összeget a vizíközművekre 
2013-ban. Miért szerepel az 1. és a 2. kimutatásban a 2013. évi terv oszlopában mégis több 
összeg, vagyis 412 millió forint? M egkérdezte, hogy ki a felelős, hogy a Cukorgyár átadott gáz 
minőségéért, víztartalmát, illetve a cukorgyári szakemberek szakmai tanácsait a tervezés és a 
kivitelezés során nem vették figyelembe? Utolsó kérdése Polgármester úr Kapos Extrának adott 
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interjújához kapcsolódik. Kétszer is beszélt az Önkormányzat adósságállományának 
csökkenéséről és törlesztésről. Polgármester úr egyik válaszában azt jelentette ki, hogy 
örvendetes módon az Önkormányzat adósságállománya idén 4 milliárd 137 millió forinttal 
csökken. Egy másik válaszban erre a kérdésre azt állította, hogy az önkormányzat idén 4 milliárd 
forintot törleszt az adósságállományából. M elyik állítás az igaz? 
 
Szita Károly polgármester „Köszönöm a kérdéseket. 750 millió  forinttal csökkentettük ebben 
az esztendőben, akár mint megrendelés állományszintjén, akár pedig a költségvetésünkben 
szereplő támogatási összeg csökkentéseként a Holding tagvállalatainak a költségét. Szerinte 
helyes, mert erre volt szükségünk. Azért hoztuk létre, hogy olcsóbban működjenek és 
gazdálkodjanak. Ettől a pillanattól kezdve ez az ő felelősségük, jó vezetőik vannak és úgy látom 
meg is fogják oldani ezt a kérdést. Békéscsabát követően továbbra is az ország második 
legolcsóbb víz- és csatornadíját fizetik a kaposváriak. Azt hiszem, hogy ennél több nem kell és 
nem is szabad mást mondani. Az adóbevételeink pedig nagyon remélem, hogy december 31-éig 
teljesülni fognak. Mindkettő állítás igaz. Jó híreim lesznek majd mindenki számára, ami az 
Önkormányzat adósságállományát jelenti 2013-ra vonatkozóan.” 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a végén lehet azt mondani, hogy mind a két állítás igaz, 
de amikor nyilatkozott, akkori még nem volt szó az adósság konszolidációról.  Polgármester úr 
akkor állítása szerint arról volt szó, hogy csökkentették 4 milliárd forinttal az adósságállományt 
és törlesztettek 4 milliárd forintot. Véleménye szerint valamelyik állatás nem felel meg a 
valóságnak. A költségvetésben olvasható, hogy az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest 4 
milliárd forinttal csökkent az adósságállomány, melyre egy korábbi Közgyűlésen felhívta már a 
figyelmet. De ez nem annak a következménye, hogy 4 milliárd forintot törlesztettek, hanem csak 
1,3 milliárd forintot. Szerinte az interjúban mondottak, az nem felel meg az akkori valóságnak. 
 
Szita Károly polgármester javasolta mindenkinek, hogy tanuljanak meg örülni. Jó érzés, amikor 
valaminek lehet örülni. Elmondta, lehet örülni, mert stabil a város költségvetése. Az elmúlt 
éveket figyelembe véve – látva a költségvetésüket és az évi teljesítésüket – Kaposvár ismét 
tovább fejlődött. A sok gondjukkal és problémájukkal együtt jó érzés ezt látni. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2372   Száma: 12.12.13/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 13 81.25 72.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 83/2012. (XII. 20.)  
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, 
7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2373   Száma: 12.12.13/6/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
218/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél –  rajtuk kívülálló ok 

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:          2013. április 30. 
 

3. A céltartalék terhére a 2012. évi várható teljesítés alapján jóváhagyott intézményi 
támogatások a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges felhasználás alapján 
tételesen kerüljenek elszámolásra. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:           2013. április 30. 

 
4. A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 50.000 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2013. december 31-re módosítja.  
 

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

 
5. A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére jóváhagyott 15.000 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2013. december 31-re módosítja.  
 

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

 
6. A Közgyűlés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény SzocioNet Liget 

Időskorúak Otthona telephelyén 3 fő ápolói álláshely létesítését engedélyezi 2013. január 
01.-től, amennyiben a költségvetési törvényben biztosított az álláshelyek pénzügyi fedezete. 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Varga M agdolna intézményvezető 
   Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. január 31. 

 
7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az önkormányzati fenntartásba kerülő 

új intézmények tekintetében az állami támogatások időarányos kiutalása mellett döntsön az 
intézmények folyamatos működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. 

 
 
 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 36/98 

 

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

 
 

-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester „Az önkormányzatok két évtizedes életébe egy új korszakot nyitunk 
meg 2013. január 1-jével. Az elmúlt két évtizedben, ha visszaemlékeznek rá, a költségvetési 
koncepciók, már ha van ilyen műfaj, néhány kivételtől eltekintve, a kormányzati elvonásokról, a 
megszorításokról szóltak. M ert csak emlékezzenek vissza, központi kormány kevés kivételtől 
eltekintve mindig azt tette, hogy pénzt vitt el a településektől, falvaktól és a városoktól és cserébe 
újabb és újabb feladatokat adott nekik. Így vált egyre nehezebbé a magyar önkormányzatok 
működtetése. Régóta vártuk már és elkerülhetetlen is volt az, hogy a Kormány együttműködve 
velünk, áttekintse és megváltoztassa a már-már tarthatatlan helyzetet, amely kialakult az elmúlt 
évtizedekben. S ennek az új korszaknak a legfőbb jellemzője, hogy pénz oda kerüljön, ahol a 
feladat is van.  Ennek fókuszába pedig a városlakó áll, Kaposvár esetében, aki biztonságos 
szolgáltatást szeretne, biztonságos bölcsődei, óvodai, iskolai ellátást és biztonságos egészségügyi 
ellátást és szolgáltatást is. Az új önkormányzati rendszer, amely január 1-jével életbe lép, hitem 
szerint nem kicsinyes hatalmi szempontokat, hanem a településeken élők igényeit állítja a 
középpontba. Az Állam végre nem trükkökkel, trükkök százaival próbálja meg egyensúlyba 
tartani az ország költségvetését és nem az önkormányzatokat adósítja el, hanem éppen az elmúlt 
évtized hiányait orvosolva, megszabadít bennünket a korábbi kormányok által okozott hibáktól. 
Ezt tartom az egyik legnagyobb erényének az új, január 1-jével életbe lépő rendszernek. Azt 
hallom, ami már egy korábbi előterjesztés kapcsán beszéltem is, a korábbi kormányok 
képviselőitől, hogy azért rossz az egész, mert az önkormányzatoknak csökken a hatalmuk. 
Többször hallhattak Önök is olyan nyilatkozatokat, többször hallhattak, olvashattak erről.  
Szeretném megismételni azt, amit korábban mondtam és szeretném, ha át éreznék, hogy tényleg 
aki hatalomba gondolkodik, az csak magára gondol, aki a cselekvésben, annak a közösség a 
fontos. És hál isten, mi kaposváriak a cselekvésben gondolkodunk, mert Kaposvár céljai világos. 
Világosak voltak ezt megelőzően is és világosak lesznek 2013-ban is. Kaposvár a legfontosabb 
címet viselő várospolitikai programunk határozza meg számunkra azt, hogy az évtized végéig mit 
kell, hogy tegyünk. És ezt fogjuk tenni 2013-ban is, mert ezt kérték tőlünk, s nekünk ez a 
feladatunk. Bővítettük az ipari parkunkat, láthatják, akik arra felé járnak, hogy már áll az új 
üzemcsarnok, reményeim szerint a következő esztendő nyarára a Cabero már új munkahelyeket 
hoz létre, ezzel is segítve a foglalkoztatás helyzetét. 2013-ban is számítunk mindazokra, és nem is 
mondhatunk le azokról, akik tartósan munkanélküliek, ezért folytatjuk hatékony részvételünket a 
START közmunka programban. Folytatjuk a kaposvári élelmiszer programot, most jelen 
pillanatban gőzerővel azon dolgozunk, hogy a kaposvári húsüzem ne jusson a többi húsüzemnek 
a sorsára. Azon dolgozunk, hogy 700 munkahely biztonságát továbbra is biztonságosnak 
tekinthessük. Aki mostanában a piacon járt láthatja azt, hogy e program keretén belül felújítottuk 
a Vásárcsarnokot, folynak még az apróbb javítások és apróbb munkák. És 2013-ban el fogjuk 
indítani a kaposvári élelmiszervédjegy programot, amely a helyi termékek fogyasztására ösztönzi 
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az itt élőket, illetve a somogyiakat. Emlékezzenek vissza az idei évre, az előző évre a turizmus 
tekintetében milyen infrastrukturális beruházásokat hajtottunk végre és ezt 2013-ban is 
folytatódni fog. A turizmusnak 2013-ban is a pillérei a természeti környezet, az egészség, az 
életminőség, a rekreáció, rehabilitáció és a kultúra lesz. Jövőre befejezzük a Deseda 
ökoturisztikai fejlesztését, már épül a látogató központ, hogy ha a toponári oldalon arra felé 
jártak, akkor már láthatják. Elindul a 11 km hosszú ökoturisztikai útnak a megépítése is és 
remélem, hogy nyerünk azon a pályázaton, amelyben az aszfaltos kerékpárút is körbe megy a 
Desedán. És az előbb döntöttünk arról, hogy miénk a Rippl-Rónai Villa s ennek fényében 
tulajdonosi felelősséggel fogjuk a feladatainkat végrehajtani. 2013-ban is  az egyik 
legfontosabbnak a szociális felelősséget tartom és ennek a szempontoknak a figyelembe vételével 
fogom összeállítani és Önök elé tárni a 2013-as költségvetést is. Függetlenül attól, hogy a 
fenntartói szerepünk változott, de a nyári napközit, az úszásoktatást, a korcsolya oktatást és a 
„Kaposvár számít rád” programba szereplő mindazon támogatási rendszereket, amelyek a 
fiataljainknak szólnak, azokat szándékozom és javaslom majd Önöknek is, hogy tartsuk meg 
2013-ban, ezen címszó alatt, amit korábban mondtam. Ugyan így vonatkozik a másik 
kiszolgáltatottabb kornak is, mégpedig az időseknek,  hogy mind a rezsiköltségek csökkentése 
tekintetében, mind a védőoltásoknál, mind a helyi tömegközlekedésben az ingyenes részvételt és 
az egészségügyi segélyhívó rendszer működtetését is tartsuk fenn. M ásik jelentős stratégiánk az 
az önálló, a függőségünket a lehető legnagyobb mértékben csökkentő városállami rendszernek a 
kialakítása, illetve ennek a folytatása az elkövetkező esztendőben. És ennek érdekében viszont 
fejlesztenünk is kell és fejleszteni is fogunk 2013-ban, fejleszteni fogunk a közösségi 
közlekedésben, olvashattak már róla. Elindul a beruházásunk a közösségi közlekedés 
fejlesztésében, elkészítjük az intermodális csomópontnak a tervét, amely az előttünk levő 
évszázad legjelentősebb közlekedést érintő fejlesztése, beruházása lesz. És reményeim szerint a 
következő európai uniós pénzügyi ciklusban erre támogatást is kapunk. Lesz ma egyébként erről 
ma egy előterjesztés, hogy erről foglaljanak állást. Bővítjük a távhőrendszert, az több mint 1 
milliárd forintos beruházást jelent, több mint 1 milliárd forinttért újabb intézményeket kötünk rá, 
azért, hogy húszezer kaposvárinak biztonságot tudjunk nyújtani, ugyanis húszezren veszik 
igénybe a távhőszolgáltatást. Semmi másért nem csináljuk, csak azért, hogy húszezer 
kaposvárinak biztonságot adhassunk, ezért bővítjük a kaposvári távfűtésnek a rendszerét. Most 
már talán elhárul minden akadály a tekintetben, Főjegyző úrék talán jövő héten fognak tárgyalni a 
biomassza gyár beruházójával és építőjével. 1 milliárd forint európai uniós támogatást kaptak 
magának a telepnek a megépítésére, remélem, hogy a beruházási szándékuk változatlan, de jövő 
héten talán majd okosabbak leszünk, hogy a függőségünket a gáztól még tovább tudjuk 
csökkenteni. Ugyanúgy, ahogy a függőségünket csökkentettük biogáz esetében a fürdőnknél, 
ugyanúgy a távfűtés esetében is a függőségünket csökkenteni akarjuk a gáztól. Olyan megújuló 
energiákat keresünk, ahol kordába tudjuk tartani itt is a hő díjat, mert a biomassza az egy olyan 
megújuló energia, hogy nem csupán a függőségünket csökkenti és biztonságot jelenthet, hanem 
egy olcsóbb szolgáltatást is biztosít mindnyájunk számára. Rekultivációs program befejeződik, 
jelentős fejlesztések lesznek 2013-ban a hulladékgazdálkodás területén is, 118 települési 
önkormányzattal, reményeim szerint végre elindul az új hulladékgazdálkodási program, 
amelynek az egyik legfőbb jellemzője az kell,  hogy legyen, hogy minél kevesebb kommunális 
hulladékot rakjunk le.  Hisz 2013. január 1-jétől európai uniós kötelezvény és előírás miatt 
tonnánként 3.000 forint lerakási díjat is fizetni kell a szolgáltatónak, ezért érdekünk, hogy minél 
kevesebb hulladékot rakjunk le és minél többet tudjunk feldolgozni. Erről fog szólni a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program. S ebben az esztendőben, talán a költségvetési 
koncepcióba is beleírtam, megújuló energiák tekintetében egy új rendszert vizsgálunk meg, 
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mégpedig a kaposvári napelem park létrehozásának a lehetőségét, ebben a vizsgálat eredményétől 
függ, hogy van-e jelentős potenciál a napenergia még szélesebb körű kihasználásában. Nem 
csupán a közvilágítás költségeinek a csökkentésében, hanem csak gondoljanak bele, mennyi 
lapos tetős ház van ebben a városban. De ez nem kis  munka és nem is akarok felelőtlenül bármit 
mondani, majd a hozzá értők tanulmány keretében kiszámítják nekünk, hogy milyen 
lehetőségeket tudunk e tekintetben nyújtani. A következő esztendő ennek a tervének az 
elkészítése lesz, egy olyan megalapozó döntés előkészítő tanulmányé, amit ide tudok hozni Önök 
elé és láthatjuk, hogy érdemes-e vele foglalkozni, avagy sem. Két városrészünk is megújul, az 
egyik már 100%, a másik 98%-ban. Az észak-nyugati városrész, volt Domusz Áruház és Sávház 
közötti területe, hisz itt már elnyert pályázatunk van és ennek most a közbeszerzési kiírása zajlik.   
Ennek a beruházásnak kora tavasszal neki fogunk állni. A másik, amely még elbírálás alatt van, 
az a Nádasdi utca és környékének a Szentjakabi városrész azon részének a rehabilitációja, az ami 
még előttünk van. Egy bölcs közmondást írtam az előterjesztés, koncepció végén,  „ha van cél,  
lesz hozzá járható ösvény is”. Célunk világos, célunk van az évtized végéig, az utat pedig 
kijelölték számunkra és meg is találjuk. A kihívásokat mindig szerette ez a város és a kihívások 
eredményeként pedig mindig fejlődött, sokkal több a drukkerünk, mint az ellendrukkerünk és ez 
jó érzés ilyenkor is. Az új önkormányzati rendszer első olyan költségvetési koncepciója, az új 
rendszernek az egyik előszobája, az, amelyik előttünk van most és ennek a szellemében kérem, 
hogy támogassák a költségvetési koncepciót, mert ez alapján fogjuk elkészíteni és februárban 
Önök elé tárni a költségvetési rendeletünket, amely 2013. évre szól.” 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés elején az olvasható, hogy „Kaposvár a 
legfontosabb” címet viselő  várospolitikai program meghatározta az évtized végéig 
megvalósítandó feladataikat, viszont a „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai 
programban a 3. oldalon ezzel szemben azt állítja, hogy a program azt írja le, hogy milyen legyen 
az évtized közepére Kaposvár. Nem lát-e benne némi ellentmondást, vagy ez annak beismerése,  
hogy azokat a célokat, amelyeket a várospolitikai programban le vannak írva, nem sikerült 
végrehajtani? Elmondta, hogy dr. Lamperth M ónika képviselő asszony levélben fordult Németh 
László Nemzeti Fejlesztési M iniszterhez a 67-es út ügyében, s válaszként azt kapták, hogy 2015. 
első negyedévében állnak neki a munkáknak. Megkérdezte, hogy ez a lehető legrövidebb idő,  
vagy esetleg lehet gyorsítani még a tempón? M egkérdezte, hogy egy új beruházás kapcsán állított 
„25 családnak biztosítanak munkát” kijelentés, az 25 családot jelent vagy 25 munkavállalót? 
M egkérdezte, hogy mikor épülhet meg a biomassza üzem legkorábban Kaposváron? 
M egkérdezte, annak, hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás 5 települése a drasztikus 
szolgáltatási díjemeléseket nem tudják elfogadni a KVG Rt. részéről, annak milyen 
következménye lehet a programra nézve, van-e valami jogi, pénzügyi következménye? 
M egkérdezte, hogy miért terveznek további elvonásokat a város működési költségvetéséből? 
M ilyen beruházásokról van szó, amelyek magas támogatású intenzitást élvezhetnek, s mit 
kívánnak a jövőben megvalósítani ilyen típusú beruházásoknál. M egkérdezte, mire számíthatnak 
az adósságkonszolidációt illetően, illetve az Állam mit és milyen mértékben vállalhat át 
részükről? Megkérdezte Polgármester úrtól, hogy mit akar tenni a kaposvári emberek jövedelmi 
viszonyainak javítása érdekében és a foglalkoztatás növekedése érdekében? 
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Felder Frigyes képviselő megkérdezte, készült-e valamilyen statisztika arra vonatkozóan, 
amelyet az előterjesztés is tartalmaz, hogy Kaposvár a legolcsóbb város a közszolgáltatási díjak 
tekintetében? 
 
dr. Csató László tanácsnok első kérdése az volt, hogyan fog érvényesülni náluk a következő 
évben az áram, a gáz és a távfűtés árának a 10%-os csökkentése, melyről a Kormány döntött. A 
második kérdése az volt, hogy van-e realitása a napelem parknak? 
 
Dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte igaz-e az, hogy a távhőrendszer fejlesztésének 
beruházásán egy kaposvári vállalkozó sem dolgozik. M egkérdezte, tudnak-e valamit arról, hogy a 
távfűtés ára 10%-os csökkentésének a megfinanszírozása hogyan fog működni? 
 
Szita Károly polgármester „Köszönöm a kérdéseket. Kaposvár a legfontosabb címet viselő 
várospolitikai program a városlakókkal közösen, az ő véleményüket figyelembe vételével történt. 
M inden egyes olyan program, mert Kaposvár az a város, ellentétben nagyon sok másik várossal, 
amelyik nem írja le, nem fogja össze a városlakók közös igényét és nem terjeszti be a Képviselő 
Testület elé. Kaposvár ezt megtette. Elolvasható, az elmúlt 20 év valamennyi ilyen programja.  
Abból is, amit oda leírtunk az első mondattól az utolsó mondatig meg fog valósulni. M agam 
jövőjét, pedig 2020-ig mindenképp tervezem még itt a város élén. Önnek pedig ez lenne a 
legnagyobb erő, hogy így meg is valósuljon. A 67-es úttal kapcsolatban pedig igaza van, a 
tekintetben igaza van,  és nagyon remélem, hogy a mostani Kormány az előző Kormány 
felelőtlen, az útépítést elhalasztó, a kaposvári érdekeit figyelmen kívül hagyó döntését orvosolni 
fogja. És, hogy ha innét nem is a Natura 2000 miatt, de onnét igen, és folytatódhat az út építése, 
ebben bízom. Az, hogy egy gyümölcsfeldolgozó épül Kaposváron, ez körülbelül 400 család 
megélhetését biztosítja, mert az almát valahonnan hozni kell. És nem tudják értékesíteni az almát, 
akkor nyilvánvalóan tönkremennek azok az emberek. És 25-en dolgoznak és, hogy ha már egy 
ember dolgozik ott, az hitem szerint a családot tartja el, ezért helytálló az a megfogalmazás. A 
biomasszáról meg már korábban beszéltem. Ezt nem ismétlem meg. Hulladékgazdálkodás 
tekintetében meg azt látom, hogy küzdelem folyik Hölgyeim és Uraim. Küzdelem a piacért, sok 
mindenért, küzdelem a versenytársakkal és én azt veszem észre, hogy a Holding egyetlen egy 
érdeket képvisel, nagyon helyesen, az itt élőkét. Ez megy, de ez van jelen pillanatban. A 118 
önkormányzat pedig azt a programot meg fogja valósítani, akik nem ezzel a társasággal akarnak 
együtt dolgozni, sok sikert kívánunk nekik és fizessék be azt a sok-sok 10 millió forintot a 
társulásnak, amit be kell fizetniük s, hogy ha önállóan akarják megvalósítani a céljaikat, tényleg 
tiszta szívemből kívánunk majd nekik sok sikert. Szerintem erre nem fog sor kerülni. Azt 
javaslom Önnek képviselő, adósságkonszolidáció. Nem fogom én erről beszélni, majd a végét 
fogom megmondani,  akkor, amikor aktuális lesz. De váltson már sajtót, ahonnan tájékozódik, ezt 
tényleg jó szívvel javaslom, mert nem mindig a helyes információkat tartalmazza. Kicsit 
szélesebb látókört tudnék Önnek javasolni. Az adósságkonszolidáció az egy óriási tett. 
Gondoljanak bele, december 31-éig megtörténik az 5000 lélekszám alatti településeké és 
következő év június 30-ig pedig meg fog történni 40 és 70% közötti mértékben az 5000 fő feletti 
településeké. Bízzon már a város polgármesterébe, hogy a legjobb pozíciót éri el a Kormánynál 
Kaposvárnak e tekintetben. Az, amit mi megfogalmaztunk az önellátásra való törekvésnél, ezt 
továbbra is tartom és szerintem ez egy helyes cél. Akkor Ön még nem dolgozott velünk, de csak 
gondoljon arra az időszakra, amikor vásárolnunk kellett a vizet ebben a városban, volt ilyen 
időszak, amikor vásárolnunk kellett a vizet. És az, aki eladta, az azt mondta, hogy ennyi. Nekünk 
szükségünk volt rá, mert nem volt, mit tehetett ebben az esetben a vevő, szükség van rá annyiért 
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meg kell, hogy vegye. És onnét indítottuk el, ez a 90-es évek közepe, onnét indítottuk el ezt a 
folyamatot, ez nem jó, inkább mi kerüljünk eladó pozícióba, vagyis nekünk legyen fölöslegünk és 
mi adjuk a szolgáltatást és a vevő pozícióból kerüljünk ki, mert, hogy ha szükségünk van 
valamire, akkor kénytelenek vagyunk megvenni és az eladó diktálja az árakat. Na, ekkor építettük 
ki a saját vízbázisunkat. Azért, hogy ne függjünk mástól, ráadásul a víz az meggyőződésem 
szerint az évtized végére jóval nagyobb kincs lesz, mint az arany ezen a földön az élelmiszerrel 
együtt egyébként. S ezért fogalmaztuk meg az élelmiszerprogramunkat is, mert ez lesz a két 
legjelentősebb stratégiai ágazat, ami az életünket fogja meghatározni, mert mindegyik fogy, ez a 
helyzet. Ezért kellett ebbe az irányba elvinni. És ezzel együtt, akkor még az ország legdrágább 
vízdíját fizették, a DRV szolgáltatott nálunk, az ország legnagyobb, legdrágább vízdíját fizette ez 
a város. Így, hogy a saját vízbázisunkat ki tudtuk építeni, így kerültünk a nagyvárosok között a 
második helyre, az olcsóság tekintetében, mint említettem mi Békéscsaba mögött vagyunk 
lakossági víz- és csatornadíj tekintetében. A keresetektől teljesen függetlenül nekünk egy a 
célunk, hogy a rezsiköltségek, az általunk meghatározott díjak esetében, a szolgáltatások saját 
kézbe vételével és átalakításával a lehető legalacsonyabbak legyenek. Ez az, amikor azt mondjuk, 
hogy a stratégiai célunk az, hogy Kaposvár továbbra is az ország egyik legolcsóbb nagyvárosa 
maradjon.  Valamikor a legolcsóbbak vagyunk, valamikor nem. De az egyik legolcsóbb 
nagyvárosa maradjon az egyértelmű. Ezt azért is fogalmaztuk meg akkor, és továbbra is tartjuk, 
mert azért történt az ár tekintetében is, az ármegállapító hatósági jogkörök tekintetében is 
változás az elmúlt évben. M ert addig, amíg a távhő díját korábban mi állapítottuk meg, a távhő 
díját mostantól nem mi állapítjuk meg. És egyből át is mennék arra a kérdésre,  amit dr. Csató 
László tanácsnok úr kérdezett, ugyanis a távfűtés díját az állami ármegállapító hatósági jogkör, az 
nem a miénk. És az, hogy mi lesz 2013. január 1-jétől vagy nem tudom mikor a távfűtésnek a 
díja, azt nem mi mondjuk meg. Nem is hoztunk ide Önök elé olyan előterjesztést, minden évbe 
szoktunk hozni akkor, amikor az ármegállapítást határozzuk. M ivel a távfűtésnek két jelentős 
költségeleme van, tudhatják, hisz foglalkoztak ezzel, az egyik az alapdíj, amely minden évben 
minden a felmerülő üzem költségeket tartalmazza, a másik a hődíj és a hődíj tekintetében mi 
olyan struktúrát alakítottunk ki az elmúlt két évtizedben, az mindig a gáz árától függött. Ha a gáz 
ára nőtt, akkor ment fel a hődíj, ha a gáz ára csökkent, akkor jött le vele a hődíj. Én nagyon 
remélem, hogy ezt az árképzést fogják a következő esztendőben is alkalmazni és tartalmazni. És 
azért rendkívül fontos nekünk, hogy olcsó energiákat tudjunk biztosítani a gáznál is, hogy ezt a 
költséget lehetőségként tudjuk biztosítani a kaposváriaknál. Napelem park, az országban van 
több, M agyarországon két helyen már épült napelem park. És napelem parkot ne csak úgy tessék, 
valószínűleg nem volt elég pontos ez a kifejezés. Ugye van két hektáros terület és azt tele rakják 
napelemmel, felraknak indertereket áramot termeljenek, azt a szolgáltató köteles átvenni és 
csökkentik ezzel a költségeket. Akkor inkább azt mondom, hogy kis naperőművek vagy napelem 
parkoknak a létesítése az ennek a tanulmánynak lesz a célja. Ugye megvizsgáltuk a megújuló 
energiát, bemérettük a város legszelesebb területét, amely egyébként Toponáron van, ahogy 
megyünk kifelé az Eon műveknél, fönt a dombtetőn, de nincs olyan szél ezen a vidéken,  olyan 
tartós szél, amely a megújuló energiák tekintetében ezt a lehetőséget biztosította volna 
számunkra. Viszont a napsütötte órák száma, ez jó lehetőséget biztosít arra nekünk, hogy 
megnézzük, hogy a napenergiát, hogy tudjuk önmagunk számára hasznosítani. Beindult a biogáz, 
remélem, hogy a biomassza is sorra kerül. Elmentünk erre a megújuló energia irányába is. A 
geotermikus energia az, amit szintén megnéztek s jelen pillanatban a geotermikus mező, amelyik 
egyébként a városnak az északi részén, az északi része fölött húzódik el Kaposvárnál, az a 
legjobb lehetőséget Sántos környékén tudná biztosítani, viszont iszonyatosan nagy a távolság,  
mert valahonnét el kell hozni az onnét kiszedett hőt és ma még a költségek egyáltalán nem 
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térülnének meg. Azért nézzük azokat a lehetőségeket, hogy melyik az, amelyikhez a lehető 
leggyorsabban s a lehető leghatékonyabban tudunk nyúlni ezekben az esetekben. És beszéltem a 
távhő ára tekintetében is az ármegállapító hatósági jogkör változásáról.” 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, neki nem az a szándéka, hogy Polgármester urat zavarba 
hozza. Szándéka, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy nagyon helyesen leírta a várospolitikai 
programjában, hogy egy önkormányzatot leginkább a szavai és a tettei jellemeznek. Véleménye 
szerint, ami a várospolitikai programban van, az ellentétes azzal, amit megfogalmaznak a 
költségvetési koncepcióban. Szerinte sok tekintetben őszintébb ez a költségvetési koncepció a 
korábbinál, n incsenek benne olyan megközelítések, mondatok, amelyek meglehetősen túlzóak. 
Ezek a mondatok, hogy „felfelé kapcsolunk”,  „sebességet váltunk” a szóbeli felvezetésből is 
hiányoztak. Szerinte fontos a kaposváriaknak, hogy őszinték legyenek hozzájuk és ezt a lakók 
nagyra értékelik és tudják, hogy a körülmények a céljaik megvalósítását nagymértékben 
befolyásolják. Elmondta, hogy nem szégyen az, hogy ha valamilyen célt 2014-ig nem tudnak 
megvalósítani, hanem 2020-ig akarják megvalósítani. Úgy gondolta képviselőként fel kell hívnia 
a figyelmet arra, hogy ellentmondás van a 2010-ben megfogalmazott vállalás és a jelenlegi 
költségvetési koncepció között. Elmondta, hogy néhány kérdésére nem kapott választ. Például a 
biomassza erőművet tekintve, vagy arra, hogy mit akar tenni a foglalkoztatás bővítése érdekében 
és a kaposváriak jövedelmének emelése érdekében, illetve, hogy milyen beruházásokat kíván 
megvalósítani a jövőben. M elyek lesznek ezek a magas támogatású intenzitási beruházások? 
Elmondta, hogy az ÁSZ jelentésében az van megfogalmazva a beruházások vállalása mellett, 
hogy jó lenne már elsősorban a működésre koncentrálni. Egyetért azzal, hogy beruházások nélkül 
nincsen jövő, továbbá, hogy elsősorban a magas támogatási intenzitású beruházásokat próbálják 
megvalósítani. Szerinte a leírt szavaknak van jelentősége, amit a költségvetési koncepcióban 
leírnak, tehát nem mindegy, hogy 25 családot írnak, vagy 25 főt mondanak. Hozzátette, hogy 
ugyanolyan fontosnak tartja a leírt célokat, mint Polgármester úr. 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy a megújuló energiák tekintetében elmondottakat 
támogatja, valóban ez az útja, hogy Kaposváron csökkenjenek a rezsiköltségek. Felhívta 
mindenki figyelmét arra, hogy 2013-ba ne várjanak nagy csodákat, ugyanis csodák nincsenek, 
még ha a Kormány azt is állítja, hogy 10%-os csökkenés várható. Hozzátette, hogy 
M agyarország, Kaposvár sem rendelkezik gázmezőkkel,  azt az energiát ki kell fizetni. Kérte 
Polgármester urat, hogy a kaposváriakat ne hitegesse azzal, hogy ezt a költséget nem kell 
kifizetniük. A rezsiköltség nem lesz olcsóbb, ha a Kormány azt is állítja, hogy olcsóbb lesz.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy a költségvetési koncepció ez évben is jó kiinduló 
pont Kaposvár következő évi pénzügyi évének tervezéséhez. Szerinte, amíg pontosan nem ismert 
pénzügyi kondíciók ellenére Kaposvár célja jövőre is a fejlesztés, építés és a minőségi előrelépés 
lesz. Elmondta, hogy a fejlesztésről szeretne beszélni, ugyanis az őt is érinti. A koncepció kiáll a 
várost szépítő, a várost komfortosító beruházások folytatása mellett. A fejlesztések terén a város 
lendületben marad, munkahelyeket őriz meg és turisztikai vonzerőt növel és a legfontosabb, hogy 
az életminőséget is javítja. Kiemelte választókerületének központi részét, a Domusz tömb 
rekonstrukcióját. Hosszú előkészítés és a lakosság hosszú várakozása után végre ez évben 
megnyerték a pályázatot és megkezdődhet a valóságban is Kaposvár legsűrűbben lakott részének 
megújulása. Elmondta, hogy 2013. évben átnyúlva 2014. évre megújulnak a közterületek, 
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szociális funkciót kap a volt kazánház, épületek további energiatakarékos felújítására is sor kerül.  
Reméli, hogy a Domusz tömb körüli lakótelep is minta-lakóteleppé válik, ahol előtérbe kerül a 
közösségi funkció. Szerinte az előttük lévő költségvetési koncepció egy-egy leírt mondata így 
válik több száz ember mindennapi életének alakítójává. Hozzátette, hogy egyetért az 
előterjesztéssel és a koncepció elfogadását javasolta a testületnek. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy Polgármester úr a szóbeli kiegészítésében jó  
néhány kérdésben szimplán nem mondott igazat. Szerinte, ha valaki nem ért egyet Polgármester 
úrral, az nem azt jelenti, hogy nem elkötelezett támogatója Kaposvár ügyeinek. Elmondta a 
tévénézőknek, hogy az a kaposvári emberek kettéosztása, hogy vannak a jók, akik úgy 
gondolkodnak, mint Szita Károly polgármester úr és vannak a rosszak, akik nem értenek egyet. 
Hozzátette, hogy nem ért egyet a kizárásos politizálással, melyben Polgármester úr követi a 
főnökét, Orbán Viktort. Továbbá nem ért egyet az új önkormányzati rendszerrel, mely szerint „az 
utat kijelölték számukra”. Szerinte meg kellene nevezni az alanyt is, mely szerint Orbán Viktor 
kijelölte az utat Polgármester úr számára, de számukra nem. Sok kaposvári ember úgy gondolja,  
hogy ezen az úton nem akarnak járni. Szerinte a koncepciónak ténylegesen azt kellett volna 
bemutatnia, hogy az a több mint 4 milliárdnyi támogatás csökkentésből, amelyet az előterjesztés 
tartalmaz, mennyi a nettó forrás kivonás, ugyanis ez már kiszámítható. A központi 
költségvetésből látszik, hogy 140 milliárd forintnyi forráskivonás van az önkormányzati 
rendszerből, mely nem a feladatokra ment el, hanem azon túli forráskivonásokra. Szerinte azt 
kellene a koncepciónak bemutatnia, hogy ezt hogyan fogja tudni kezelni Kaposvár város. 
Beszélni kellett volna arról,  hogy hogyan kezeli a város azt, hogy az Orbán kormány leállította a 
panelfelújítási programot. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok érdeklődéssel figyeli, mikor a szocialista képviselők őszinteségről és 
arról beszélnek,  hogy hogyan tartják be az ígéretüket. Előtte van dr. Lamperth M ónika képviselő 
asszony garancialevele, 12 pontban felsorolva, hogy miket vállalna. Ebből semmi nem valósult 
meg, annak ellenére, - miután felolvasta a levél végét-, hogy képviselő asszony „főnöke” 
bevallotta, az öszödi beszédben, hogy Lamperth M ónika is hazudott folyamatosan. Elmondta a 
koncepcióval kapcsolatban, hogy a Rippl-Rónai Villa megújult, befejeződik a hulladéktelep 
rekultivációja, nagy esély van rá, hogy a Nádasdi utca környékén a NOSTRU város rehabilitációs 
programból egy jelentős fejlesztést hajtanak végre. Az Apátságban is jelentős fejlesztések 
lesznek, melynek köszönhetően megújul a színpad és méltó körülmények között lehet az ottani 
rendezvényeket tartani és vendégeket fogadni.  Hozzátette, hogy az intermodális csomópont a 
saját körzetét is érinti, hiszen bizonyos részben részt vesz a tervezési folyamatban és elérték, 
hogy mind a Béla király  utcánál,  mind a Pécsi utcánál vasúti felüljáró épül majd, és ezáltal 
megszűnik a városrész elszigeteltsége. Szerinte ezekről is érdemes beszélni egy koncepció 
tárgyalásánál, s nem csak arról, hogy Orbán Viktor ebben az országban lehetetlen állapotokat 
teremt. Véleménye szerint lehetetlen állapotokat a szocialisták teremtettek 8 éven keresztül, most 
folyik ennek a helyrehozatala. Elmondta, hogy az M SZP folyamatosan pánikban van, ugyanis 
bajban lesznek, akkor, amikor rend lesz és működőképes lesz az ország 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő hálás Borhi Zsombor tanácsnok úrnak, hogy a Közgyűlés elé 
hozta a garancialevelét. Valóban készített egy garancialevelet 2002-ben, mely 4 évre szólt, s 
ennek teljesítése alapján 2006-ban első fordulóban újraválasztottak. Megköszönte, hogy ezt a 
testület elé hozta. 
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Szita Károly polgármester „Szeretném tisztelettel felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy a 
Cukorgyárban van kampány, ehhez tartsák magukat, ott cukrot készítenek, itt pedig dolgozzanak. 
És a parlamenti hozzászólásaikat mondják el ott, ahol annak helye van, itt pedig a város érdekébe 
tegyék a dolgukat. 2013-as költségvetési koncepcióban Kaposvár sebességet vált 5-ből 6-ba 
kapcsolunk, de az autónk 7 sebességű, szeretném ezt mondani Önöknek, az autónk 7 sebességű, 
tartogatunk még egy plusz sebességet az elkövetkező évekre is.” 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2374   Száma: 12.12.13/7/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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: 
 
 
219/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetési 
rendelete az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek, alapelvek, célkitűzések 
figyelembevételével kerüljön kidolgozásra. 
 

Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:               2013. február 21. 
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-----8. Előterjesztés a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tevékenységéről ----- 

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

 
Szita Károly polgármester Köszöntötte Oliás Gábor tű. őrnagy urat és kérte, hogy tájékoztassa a 
testületet mindarról, amit fontosnak tartanak. 
 
Oliás Gábor tű. őrnagy tájékoztatta a testületet a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tevékenységéről. 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, - mivel pár nappal korábban történt az a mernyei 
baleset-, két tűzoltóautójuk szinte használhatatlanná vált és az anyagi kár is rendkívül jelentős. A 
feladataikat hogyan tudják a jövőben ellátni tűzoltóautók nélkül? Elmondta, hogy az utóbbi 
időben sok vita volt amiatt, hogy a lépcsőházakban lehet-e vagy sem virágokat elhelyezni. 
Állásfoglalást kért Őrnagy úrtólezzel kapcsolatban. 
 
Oliás Gábor tű. őrnagy elmondta a mernyei balesettel kapcsolatban, hogy a csúszós út okozta a 
két járművük balesetét. A felborult járművük a továbbiakban nem lesz használható, a másik 
gépjármű  csak kisebb mértékben károsodott. A kivonulásukat és a beavatkozásukat ezek a 
káresemények sem gátolják, ugyanis a baleset után azonnali intézkedés történt ez ügyben és a 
sérült gépjárművek helyett új gépjárműveket állítottak készenlétbe. A teljesen összetört 
tűzoltóautó a Somogy M egyei Igazgatóság tartalék gépjárművéből lett pótolva, a másik autójukat, 
amely kisebb mértékben sérült, azt saját erőből jelen pillanatban felújítják s remélik,  hogy a 
következő héten már teljes értékű gépjárműként használhatják. Tanácsnok úr másik kérdésére 
elmondta, hogy év elején több helyen problémaként felmerült, hogy a lakók leszűkítik a 
menekülési útvonalakat. Társasházakban problémát jelent, hogy a virágokat teleltetni beviszik a 
lépcsőházba, ami nem lenne probléma egy-két virág esetén, viszont van olyan lépcsőház, hogy 
odáig terjedt, hogy közlekedni sem lehet. Ha tűz üt ki egy lakásban, a lépcsőház megtelik füsttel 
és annak az elvezetése középmagas épületeknél megoldott, a többi épületnél viszont nem. Ezért 
mérték fel azt, hogy ezek a leszűkítések milyen mértékűek. Jogszabály akkor nem szabályozta 
pontosan, hogy mekkora távolságot kell a lépcsőházban betartani, ezért felhívták a figyelmét a 
lakosságnak. 2012. november 15-én változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, ami már 
foglalkozott a problémával, és előírták, hogy a lépcsőházakban legalább 1 méter 10 centi 
szélességet kell biztosítani, hogy ha azon kívül van még hely a lépcsőház lépcsőfordulójában, 
pihenőjében, akkor ott lehet virágot tartani. A lépcsőfokokon továbbra sem lehet virágot tárolni, 
ez csak a pihenőkre, illetve az előterekre vonatkozik. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok elmondta az illegális tűzgyújtásokkal kapcsolatban, hogy a saját 
körzetében, a Nádasdi utca környékén nagyon jelentős probléma a vezeték égetése. A 
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Rendőrséggel összevonva különös tekintettel figyeljenek oda arra, hogy próbálják meg ezt minél 
jobban visszaszorítani. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megköszönte a Somogy M egyei Katasztrófavédelemben 
dolgozó szakemberek munkáját, ugyanis gyakran nehéz körülmények között, áldozatos munkát 
végeznek. Szerinte sok minden van, amivel lehetne segíteni és támogatni, hogy ezt a munkát 
könnyebben végezzék és kisebb legyen rajtuk a teher.  További jó munkát kívánt az egész 
állomány dolgozóinak. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2371   Száma: 12.12.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 09:07  
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: 
 
220/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a 
Somogy M egyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 

-----9. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy elsősorban törvényi változásokat vezettek át, 
amelyek kötelezettségük is volt az SZMSZ megalkotásánál. Hozzátette, hogy egy módosító 
javaslatot nem fog támogatni, ugyanis fizikailag képtelenség, hogy 12 nappal a Közgyűlés előtt 
küldjék ki az előterjesztéseket. Ezért kérte, hogy az SZMSZ-ben szereplő határidőt tartsák meg. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta egy korábbi előterjesztéssel kapcsolatban válaszként, hogy 
miért nem támogatja a visszavételét a múzeumnak. Jó szívvel nem tudja megszavazni, se az 
oktatásban, se a kultúrában, ami zajlik. Elmondta, hogy az oktatás és kultúra területén nincs 
közös álláspontja Hoffmann Rózsával, ezért nem támogatta az előterjesztés, ugyanis nem vissza 
szeretné venni, hanem oda sem szeretné adni. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a lehető legrosszabb napirendet választotta képviselő 
úr, ugyanis az SZMSZ abban foglal állást, hogy a napirendi pontokhoz lehet hozzászólni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2375   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az SZMSZ 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 85/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2376   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet módosításáról 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 86/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 45/2004. (VI. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2377   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az állatok tartásáról szóló rendelet módosításáról 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: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 87/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 2378   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról szóló rendelet 
módosításáról 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 88/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési 
hozzájárulásáról szóló 9/2008. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2379   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosításáról 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 89/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2380   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, 
valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjérő l szóló rendelet 
módosításáról 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 90/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény 
elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről 
szóló rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2381   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló rendelet módosításáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
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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 91/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
26/2012. (IV. 27.)  önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2382   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosításáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
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 92/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 2383   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a tiltott, közösségellenes hatályon kívül helyezéséről 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 93/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2384   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az önkormányzati biztosról 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 94/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az önkormányzati biztosról szóló 21/1997. (V. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 2385   Száma: 12.12.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok 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: 
 
221/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 
testületét 2013. január 1. napjától a következő tagokkal egészíti ki: 

Borhi Zsombor 
Czimmermanné Németh Andrea 
Mihalecz András 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2013. január 1. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat 
testületét 2013. január 1. napjától a következő tagokkal egészíti ki: 

Czimmermanné Németh Andrea 
dr. Heintz Tamás 
Mihalecz András 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2013. január 1. 
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3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Toponári Településrészi Önkormányzat 

testületét 2013. január 1. napjától a következő tagokkal egészíti ki: 

Borhi Zsombor 
Czimmermanné Németh Andrea 
dr. Heintz Tamás 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2013. január 1. 
 

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 
testületét 2013. január 1. napjától a következő tagokkal egészíti ki: 

Borhi Zsombor 
dr. Heintz Tamás 
Mihalecz András 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2013. január 1. 
 

5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát 2013. január 1-től a következőképpen módosítja: 

1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő szöveg lép: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Kaposvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza 
meg:” 

 
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. Költségvetési szerv neve:  Kaposvári Polgármesteri Hivatal” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 
„2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 
a/ Kaposvár, Kontrássy utca 8. 
b/ Kaposvár, Noszlopy utca 5.” 
 
4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 
(M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdés).” 
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5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Vállalkozási tevékenység: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Illetékessége, működési köre: 
a/ Kaposvár M egyei Jogú Város közigazgatási területe; 
b/ az elsőfokú építésügyi hatóság tekintetében a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. számú 
mellékletében felsorolt települések közigaz gatási területe.” 
 
7. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. Vezető megbízási rendje: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere nyilvános pályázat útján, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki.” 
 
8. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 88. hrsz. ingatlan 
(Kaposvár, Kossuth tér 1.), a 278/1/A/51., 278/1/A/52., 278/1/A/58. hrsz. ingatlan (Kaposvár, 
Kontrássy utca 8.), a 82/8. hrsz. ingatlan (Kaposvár, Noszlopy utca 5.) és a vagyonleltárban 
nyilvántartott tárgyi eszközök.” 
 
9. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.” 
 
10. Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. Egyéb feladatok: 
Ellátja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Kaposvár és Környéke 
Pénzügyi Végrehajtási Társulás, valamint a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2013. január 1. 
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-----10. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben a Kaposvár Nagykövete 
cím alapításáról van szó, és sajnos az utolsó előtti mondatban egy elírás szerepel. Tájékoztatott 
mindenkit, hogy „átadás” szó helyett a „döntést” szó a helyes, mely a rendeletben már helyesen 
szerepel. 

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

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr által 
kijavított szövegrésszel együtt további elírások is találhatók az előterjesztésben. Hozzátette, hogy 
nem jellemző, hogy ehhez hasonló felületes előterjesztések jönnek a testület elé, talán az utolsó 
pillanatban kellett a rendeletet elkészíteni. Ismertette az elírásokat. Szerinte ez a rendkívül 
trehány előterjesztés azt mutatja, hogy az utolsó pillanatban készült. Véleménye szerint 
Polgármester úr örül annak, hogy ilyen alaposan elolvasta az előterjesztést. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a hibákat korrigálják és megköszönte dr. Lamperth 
M ónika képviselő asszonynak, hogy felhívta rá a figyelmüket. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2386   Száma: 12.12.13/10/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:11  
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 95/2012. (XII. 13.)  
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.
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-----11. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megjegyezte, hogy a bölcsődei gondozási díjak kapcsán, 
ugyanezen rendelet egy más jellegű módosítására tesznek javaslatot. Felhatalmazást kaptak arra, 
hogy a két szabályozás-módosítást egy rendeleten belül hirdethessék ki.  Elmondta, hogy a 
bizottságok támogatták az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta az előterjesztésben szereplő táblázattal kapcsolatban, hogy az 
áremelkedés kapcsán vett számtani átlag alapján tettek javaslatot az 5%-os élelmiszernorma 
emelésre. Megkérdezte, hogy szerintük ez egy jó eljárás-e? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a költségek alakulása kapcsán nem szabad 
elfelejteni, hogy Kaposváron egy szolgáltató az, aki a különböző típusú étkeztetési 
szolgáltatásokat biztosítja. Az előterjesztés mögött szereplő számításokból kiderül, hogy 
közgazdasági és számtani szempontból is nagyon pontosan jutottak arra a következtetésre, ami a 
díjemelésben megnyilvánul.  Hozzátette, hogy az 5%-os emelésre vonatkozó javaslat 
megalapozott. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy amíg nőnek az élelmiszer alapanyag árai,  addig 
nekik is követniük kell azt. Az volt a véleménye, amit dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr 
megfogalmazott. Bíznak abban, hogy a nagy beszerzések keretén belül ez is elég lesz, ahhoz, 
hogy kompenzálja a nyersanyag áraknak a növekedését. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az előterjesztés olvasása után beszélt néhány 
szakemberrel, aki ezeken a területeken dolgoznak. Szerinte minden képviselőben van egy 
dilemma amiatt, hogy senki sem szeret árat emelni, de látni kell, hogy a gyerekek étkeztetéséről 
van szó. Hozzátette, ha azt szeretnék, hogy a gyerekek tisztességes minőségű ételt kapjanak,  
akkor az ilyen emelkedő inflációnál döntést kell hozni arról, hogy legyen megfelelő minőségű  
alapanyag és megfelelő mennyiségű étel a gyerekek számára. Elmondta, hogy a Népjóléti 
Bizottságban, pártállástól függetlenül találkoznak véleményekkel és nehéz sorsú emberek 
történeteivel és a legjobb tudásuk szerint próbálnak segíteni. Miközben sokszor mond kritikát 
Kaposvár város vezetésének munkájáról, elismerte, hogy a szociális területen komoly 
erőfeszítések zajlanak. Elmondta, hogy beszélt a szakemberekkel, a gyermekétkeztetésben 
résztvevő gyermekek szüleivel és arra jutott, hogy annak érdekében, hogy a gyerekek jó  
minőségű és megfelelő mennyiségű ételt kapjanak, ezt az előterjesztést meg fogja szavazni.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy meg fogja szavazni az előterjesztést, de nem látja 
megalapozottnak az 5%-os áremelés kiszámítását. Elfogadja az 5%-os áremelést, de szerinte a 
kiszámítását nem így kellene végezni. Elmondta, hogy a Penzio 17 Kft és a Koktél Party  Kft is az 
energiahordozók árát is említi, mikor árat kell emelniük. Látni kell azt, hogy ha a lakosságra 
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terhelő rezsiköltségeket befagyasztják, azt a szolgáltató valahol be fogja kérni. A szolgáltató a 
cégeken fogja behajtani, mert nincs hatósági ár, tehát olyan árat szab, amelyet még el tudnak 
viselni. Tehát, mindenképpen a lakosság fogja kif izetni. Kérte Polgármester urat, hogy 
magyarázza el a kaposváriaknak, hogy ez nem lesz propaganda, mert itt ki fogják fizetni az 
árcsökkenést, amit úgymond rezsi árcsökkenésként fognak majd megélni. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy tárcaközi egyeztetése van a gyermekélelmezés, 
illetve a közétkeztetés ügye. Fontos problémáról beszélnek, amit csak néhány szám áremeléséről 
vélnek sokan, az egy rendkívül fontos jövőt meghatározó kérdés, hogy hány beteg lesz 10-20 év 
múlva. Ugyanis az ilyenkor dől el, hogy mit eszik meg a gyerek, a fiatal, a felnőtt és az idős 
ember. Úgy érzékeli, hogy elmúlt már a szocializmus és az iparosítás és véleménye szerint soha 
többet nem lesz Kaposváron textilipar. Egyetlen kitörés van, a mezőgazdasági termékek 
feldolgozása. Szerencsére van húsüzemük, tejüzemük és lesz gyümölcsfeldolgozójuk.  M ód van 
arra, hogy Kaposvárról lehessen beszerezni a közétkeztetés alapanyagait is. Javasolta, hogy 
amennyiben úgy gondolják, hogy azok a cégek, akik jelenleg vannak, fent tudjanak maradni és 
újabbak tudjanak fejlődni, ahhoz egyetlen egy biztos pontot tudnak adni, hogy a közétkeztetés 
legyen kicsit rászorítva arra, hogy ezektől a cégektől vásároljon. Ezáltal a kaposváriaknak 
adnának munkát és kaposvári cégeket mentenének meg. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy elsősorban önkormányzati teher, ugyanis 30 
millióba kerül a költségvetésüknek az 5%-os normaemelés, amelyet bele is tesznek a 2013. évi 
költségvetésükbe. Hozzátette, hogy minden 1%-os normaemelés az Önkormányzat terhét 6 millió  
forinttal növeli. Döntésüknél mind a két oldalt figyelembe kell venni és azt, hogy mi az, amit 
elbírnak. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy mindig arra próbálnak koncentrálni az 
élelmezési díjak megállapításánál, hogy egy dolog biztos legyen, ne romoljon se a minősége, se a 
mennyisége a gyermekétkeztetésnek. Ezzel kapcsolatban az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, 
amely az elmúlt négy év díjemeléseit és fogyasztói árindexét tartalmazza. 21%-kal emelték a 
díjakat, több mint 100 millió forint önkormányzati plusz tehervállalást jelent és 19%-kal 
emelkedtek a fogyasztói árak. Odafigyeltek arra, hogy gyerekek étkeztetési minősége és 
mennyisége nem sérülhet meg. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2387   Száma: 12.12.13/11/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 101/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----12. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2388   Száma: 12.12.13/12/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:23  
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: 
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Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 96/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és 
a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----13. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatát támogatják és kérte, hogy azzal együtt fogadják el az előterjesztést. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2389   Száma: 12.12.13/13/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 97/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----14. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  

módosításának jóváhagyásról ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2390   Száma: 12.12.13/14/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:24  
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 98/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----15. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok „Jegyző úr álláspontját szeretném kérni abban, hogy van-e esetleg 
ellentmondás a mi előterjesztésünk és néhány vonatkozó jogszabály között? A vendégkönyv 
vezetését korábban a 110/1997-es kormányrendelet írta elő, de ezt a rendeletet a 239/2009-es 
kormányrendelet hatályon kívül helyezte. A vendégkönyv vezetését jelenleg a 3. országbéli 
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állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 2. törvény szabályozza és ez pedig 
így rendelkezik: hogy 2007. július 1-je óta 3. országbéli állampolgárok, tehát nem európai uniós 
országból érkező állampolgárokról van szó, beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 2. 
törvény tartalmazza a vendégkönyvre vonatkozó előírásokat. A 2007. évi 2. törvény 73 szakasz 2. 
bekezdése szerint a kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb 
szálláshelyen megszálló 3. országbéli állampolgár 1. bekezdésben meghatározott adatairól a 
szállásadó az elő írt formanyomtatvány szerint nyilvántartást, vendégkönyvet vezet. M ivel a 
vendégkönyv kifejezetten idegenrendészeti célokat szolgál, ezért azt adózási, statisztikai célokra 
felhasználni nem lehet. Erre való tekintettel az önkormányzatok adózási vagy statisztikai célra 
nem írhatnak elő vendégkönyv megnevezéssel ilyen jellegű kötelezettséget. A szállásadóknak és 
helyi rendeletükben ezt nem szabályozhatják. A kérdés az, hogy a mi előterjesztésünk 
összhangban van-e ezzel a rendelkezéssel, a törvénnyel illetve a kormányrendelettel vagy van 
benne ellentmondás?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy mielőtt idehozták az előterjesztést 
körülnéztek a jelenlegi jogi szabályozás rendszerében és amit idehoztak, arra van lehetőség. 
Rendet szeretnének tenni a szálláshelyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás és adóztatás terén. 
M egnézték, hogy ma M agyarországon milyen jogi szabályozás van. Amit alkalmazni szeretnének 
az a megyei jogú városok többségében alkalmazzák, a szabályokhoz igazodnak és az unióban 
alkalmazott rendszernek is megfelel. Hozzátette, hogy az adatnyilvántartás többek között az 
adóztatás szempontjából is megfelelő lenne. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok „Jegyző Úr, amennyiben a hozzászólásomban csak a 3. országbéli 
állampolgárokról szóló néhány mondatot értette ki, akkor azt gondolom, hogy nem tökéletesen 
értjük egymást. Mert, hogy nem elsősorban róluk van szó, vagy csak olyan értelmezésben van 
róluk szó, hogy vendégkönyvet vezetni a 2007-es törvény szerint csak velük kapcsolatban lehet, 
méghozzá meghatározott formanyomtatvány szerint. A 2009-es kormányrendelet a korábbi 
vendégkönyv vezetést, például adózási céllal az önkormányzatok esetében megszüntette, 
hatályon kívül helyezte. Éne nem tudom jelen pillanatban, hogy mi a gyakorlat, a többi megyei 
jogú város mit tesz és hogyan teszi, de itt nem pusztán arról van szó, hogy ki 3. országbéli, vagy 
ki nem, hanem azt mondta, hogy vendégkönyvet csak a 3. országbéli beutazókkal kapcsolatban 
lehet vezetni, méghozzá meghatározott tartalommal, meghatározott előírásokkal. És még a 
kormányrendelet hatályon kívül helyezte a korábbi kormányrendeletet, ami általában a 
vendégkönyvre vonatkozott, ezért mondjuk azt, hogy a vendégkönyv vezetése az csak és 
kizárólag a 3. országból érkezőkre vonatkozik és egyéként pedig egyértelmű a Minisztérium 
állásfoglalása, hogy vendégkönyvet adózási céllal az önkormányzatok nem vezethetnek és 
statisztikai célokra sem lehet felhasználni.” 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2391   Száma: 12.12.13/15/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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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 99/2012. (XII. 17.)  
önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----16. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ számú 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságnak van egy módosító javaslata. Javasolják,  hogy a heti bérletet is vezessék be Kérte, 
hogy az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatával együtt 
fogadják el. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2392   Száma: 12.12.13/16/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 63/98 

 

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 100/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2393   Száma: 12.12.13/17/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:31  
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 101/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----18. Előterjesztés a 2013/2014-es  nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról, 
valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározásáról ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

#: 2394   Száma: 12.12.13/18/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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: 
 
222/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzetőr Sori Központi 
Óvodába, a Rét Utcai Központi Óvodába, a Tar Csatár Központi Óvodába, a Bajcsy-
Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Festetics Karolina Központi Óvodába és  a Petőfi 
Sándor Központi Óvodába  2013. március 25-én  8-17 óráig, és 2013. március 26-án 8-16 
óráig  lehet beiratkozni. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. március 27. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  a Nemzetőr Sori Központi 

Óvodába, a  Rét Utcai Központi Óvodába, a Tar Csatár Központi Óvodába, a Bajcsy-
Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Festetics Karolina Központi Óvodába  és  a Petőfi 
Sándor Központi Óvodába  a 2013/2014-es nevelési évben összesen  83 óvodai csoport 
indítható az alábbiak szerint: 
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A 2013/2014-es nevelési évben 

működő óvodai csoportok  száma 
Sorsz
. 
 

Intézmény neve csoportszám Csoportszám 
összes 

Bajcsy-Zsilinszky 
Utcai Központi 
Óvoda 

4 

Béke Utcai 
Tagóvoda 

4 

Jutai Úti  
Tagóvoda 

2 

1.  

Arany János 
Tagóvoda 

6 

16 

Rét Utcai 
Központi Óvoda 

4 

Szigetvári Utcai 
Tagóvoda 

2 

2.  

Madár Utcai 
Tagóvoda 

5 

11 

Tar Csatár 
Központi Óvoda 

4 

Szántó Utcai 
Tagóvoda 

4 

3.  

Szentjakabi 
Tagóvoda 

4 

12 

Festetics 
Karolina 
Központi Óvoda 

6 

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

3 

Damjanich Utcai 
Tagóvoda 

3 

4.  

Tallián Gy. Utcai 
Tagóvoda 

3 

15 

Petőfi S ándor 
Központi Óvoda 

8 5.  

Búzavirág 
Tagóvoda 

6 

14 

Nemzetőr S ori 
Központi Óvoda 

8 6.  

Honvéd Utcai 
Tagóvoda 

4 

15 
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Kaposfüredi 
Tagóvoda 

3 

  Összes: 83 83 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:               2013. szeptember 01. 
 
 

-----19. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2395   Száma: 12.12.13/19/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:32  
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: 
 
223/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Festetics Karolina Központi 
Óvoda, a  Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda, a Rét Utcai Központi Óvoda, a Tar Csatár  
Központi Óvoda, a Nemzetőr Sori  Központi Óvoda, és a Petőfi Sándor  Központi Óvoda alapító 
okiratát 2013. január  01-i hatállyal  az alábbiak szerint módosítja:  

 
A preambulumban az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” valamint a 
„közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény”  helyébe az  „államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény” és a  „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény”  lép. 
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Az 5.) pontja a „Jogszabályban meghatározott közfeladat” szövegrészben az  „óvodai nevelés  
(Ötv.8.§(1)) „ helyébe az”óvodai ellátás Mötv.13.§ (1) bekezdés 6. pont ” lép. 

A 14.) pontja a”Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje” szövegrészben az 
„1993. évi LXXIX. törvényben” helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben”  lép. 

A 15.) pontja a „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)   megjelölése:” 
szövegrészben   a „ Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.” a  „munka 
törvénykönyvéről  szóló 2012. évi  I. törvény”  jogszabályi hivatkozásra módosul. 

A 17.) pontja a -„A vagyon feletti rendelkezés joga:” szövegrészben „Kaposvár Megyei Jogú 
Város az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos 
önkormányzati” rendelet helyett, „az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati ” rendeletre módosul. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető  
   Bekesné Porczió Margit  óvodavezető 
   M olik Edit óvodavezető 
   Cseh Istvánné óvodavezető 
   M áté M ártonné óvodavezető 
   Várkonyi Gáborné óvodavezető 
   Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő:   2013. január 01. 
 
 

-----20. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2396   Száma: 12.12.13/20/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslataival együtt, az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 

224/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalva, előterjesztés 
mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
-----21. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

alapító okiratának módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
#: 2397   Száma: 12.12.13/21/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:34  
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: 
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225/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Széchenyi István Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A preambulumban az „államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. törvény” hatályát vesztette, 
helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” lép.  
 
A  4) pontja  a „ Telephelyei, címei:”  k iegészül az alábbi két telephellyel: 
      „2. Suli-Süti Bolt  
           7400 Kaposvár, Teleki u. 4.  
 
       3. Vendéglátó Kabinet  
           7400 Kaposvár, Teleki u. 4.” 
 
A 13) pontja a „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:” 
szöveg  részben   a „ Munka Törvénykönyvéről szóló „1992. évi XXII. tv.”  a „munka 
törvénykönyvéről  szóló  2012. évi I. törvény” jogszabályi hivatkozásra módosul. 
 
 A 15) pontja „A feladatellátást szolgáló vagyon” kiegészül a  „86/1.  hrsz. (Kapos vár, Teleki u. 
4.)” szövegrésszel. 
 
A 16.) pontja a -„A vagyon feletti rendelkezés joga:” szövegrészben „Kaposvár Megyei Jogú 
Város az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos 
önkormányzati” rendelet helyett, „az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati” rendeletre módosul. 
 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin irodavezető 
    Sallay Attiláné igazgató 
    Csiba Ágota igaz gató 
 Határidő:   2012. december 31.  
 
 
 

-----22. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési 
előleg kérelmeiről----- 

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

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

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

 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 70/98 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 2398   Száma: 12.12.13/22/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:34  
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: 
 
226/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2013. évi Sport Keret terhére az 
alábbi összegű működési előlegeket biztosítja, mely összegek az egyesületeknek a 2013. évre 
biztosított eredményességi, működési és utánpótlás nevelési támogatásból levonásra kerülnek. A 
működési előleg csak abban az esetben kerül kifizetésre, ha a sportszervezet a 2012. évi 
támogatással maradéktalanul elszámol. 
 
   SE neve   2013. évi működési előleg (eFt) 
-------------------------------------------------------------- 
1. BITT KNRC   130 
2. Favorit AC     50 
3. K. Asztalitenisz Club     60 
4. K. Cápák Úszó Egyesület    60 
5. K. Közép.Adorján SE  110 
6. K. Nehézatlétikai SE  130 
7. K. Vízügyi SC   190 
                                        ------------------------------ 
Összesen:    730 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. január 31. 
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-----23. Előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról és az ehhez 
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2399   Száma: 12.12.13/23/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:35  
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: 
 

227/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az esetleges háziorvosi 
körzetmódosítás miatt felmerülő, a háziorvost érő kár kártalanítása érdekében szükséges forrás 
biztosításáról a körzetmódosítás elfogadásakor dönt. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. december 31.  
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-----24. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról ----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az intermodális csomópontról a 2013-as koncepció 
kapcsán is volt már szó. Szerinte amennyiben ez a beruházás megvalósul, az lesz az 
elkövetkezendő 10 év legnagyobb mértékű beruházása, mely egy évszázadra meghatározza adott 
városrésznek, s akár a városnak is az életét. Foglalkoztak már ezzel korábbi Közgyűlésen is, 
amikor különböző variációkkal lehetett találkozni, most már konkrét változat kidolgozására 
kellene meghatalmazást adnia a testületnek. Egy szakértői bizottság létrejött, amely 17 főből áll 
és 4 önkormányzati képviselőből, aki a területtel érintett. Az anyagokat megkapta és át 
tanulmányozta az összes változatot. Leírta a véleményét azzal, hogy már eldöntött ténynek 
minősült, hogy a bizottság az A/1 változatot támogatja. Ennek a változatnak a főbb 
megállapításaival teljes egészében egyetért, viszont van egy nagy hibája, mely szerint a MÁV 
területén lévő vágányok a terület legdélebbi oldalára kerüljenek elhúzásra. Aki látta a térképeket 
és a terveket, az láthatta, hogy a legdélebbi vágány a termálfürdőtől 30-35 méterre fog elmenni.  
A mostani parkoló végénél már ott lesz, egy hangtompító fal, s a mögött már mennek a vonatok. 
Véleménye szerint le fogják emiatt értékelni az adott területet. Elmondta, hogy a vasútállomástól 
a peronok 80 méterre a fürdőtől pedig 30 méterre mennek a sínek. Szerinte meg kellene cserélni a 
funkcióját és át kellene alakítani a strandot vasúti pályaudvarrá. De az igazi kérése az lenne, hogy 
az A/1 és a B/a változat kompromisszumát próbálják a tervezők összehozni. Elmondta, hogy ezt 
december 31-ig kell megcsinálni, de nem szabad, mert leértékelik a területet. 
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a tervezőknek az a feladata, amit dr. Szép Tamás 
tanácsnok úr elmondott. Kérte, hogy húzzák el távolabb a Csík Ferenc sétánytól az utolsó 
vágányt, mert az elképzelésében van és, ha lesz rá befektető, a gyógyfürdő mellé egy szállodát is 
szeretne építetni. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2400   Száma: 12.12.13/24/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 
228/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár intermodális közösségi 
közlekedési csomópont létesítése kapcsán elkészült megvalósíthatósági tanulmány előzetes, 
változatelemzéseket tárgyaló dokumentációját, és az arról szóló előterjesztést, ennek kapcsán az 
alábbi határozatokat hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár intermodális közösségi közlekedési 
csomópont létesítése kapcsán elkészült változatelemzések közül az A1 jelű változatot 
támogatja az előterjesztésben szereplő módosításokkal. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. február 28. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

elfogadott részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján készítse elő az integrált 
városfejlesztési stratégia és a hosszú távú településfejlesztési koncepció módosítását. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
 
 
-----25. Előterjesztés a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

#: 2401   Száma: 12.12.13/25/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:41  
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: 
 
229/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Orci és Patalom Óvodai Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás megszüntető szerződését az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. február 28. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Magyaregres Óvodai Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás megszüntető szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. február 28. 
 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Kaposújlak Óvodai Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás megszüntető szerződését az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2013. február 28. 
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4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és Környéke Általános Iskolai 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntető szerződését az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2012. december 31. 
 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítását és meghosszabbítását az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2012. december 31. 
 
 

-----26. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2402   Száma: 12.12.13/26/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: 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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230/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
a.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IX. fejezetének 2. 
pontját a következőképpen módosítja: 

 
„IX. 2. Az Önkormányzat saját támogatását havonta egyenlő részletekben, bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére. Az Önkormányzat által számfejtett személyi 
juttatásokat és azok járulékait Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az 
Önkormányzat felé. A Gondoksági Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus 
nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.” 

 
b.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IX. 
fejezetének 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 

„IX. 2. Az Önkormányzat saját támogatását havonta egyenlő részletekben, bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére. Az Önkormányzat által számfejtett személyi 
juttatásokat és azok járulékait Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az 
Önkormányzat felé. A Gondoksági Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus 
nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.” 

 

c.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IX. fejezetének 2. 
pontját a következőképpen módosítja: 

 

„IX. 2. Az Önkormányzat saját támogatását havonta egyenlő részletekben, bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére. Az Önkormányzat által számfejtett személyi 
juttatásokat és azok járulékait Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az 
Önkormányzat felé. A Gondoksági Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus 
nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.” 

 

d.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár M egyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IX. fejezetének 2. 
pontját a következőképpen módosítja: 

 

„IX. 2. Az Önkormányzat saját támogatását havonta egyenlő részletekben, bocsátja a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére. Az Önkormányzat által számfejtett személyi 
juttatásokat és azok járulékait Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az 
Önkormányzat felé. A Gondoksági Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus 
nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.” 
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e.)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított Együttműködési M egállapodások 
aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2013. január 31. 
 
 

-----27. Előterjesztés a víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról és a 
víziközművek használata után 2013. évben fizetendő használati díjról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2403   Száma: 12.12.13/27/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
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: 
 
231/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközművek üzemeltetésére kötött 
szerződés módosításáról és a víziközművek használata után 2013. évben f izetendő használati 
díjról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 

1. A Közgyűlés a víziközművek üzemeltetési szerződésének módosítását az előterjesztés 
melléklete szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az 
egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítás aláírására. 

 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 78/98 

 

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

 

2. A Közgyűlés a víziközművek használati díját 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti 
időszakra 340.000 e Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2012. december 20. (közlésre) 
 
 
 

-----28. Előterjesztés a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz elvezető 
rendszerről----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2404   Száma: 12.12.13/28/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:42  
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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232/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a M ÁV terület alatt lévő Baross Gábor 
utcai csapadékvíz elvezető rendszerről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy hozzájárul az 
előterjesztéshez csatolt változási vázrajzok alapján a M ÁV Zrt. tulajdonában lévő Kaposvár 
7131/12; 7131/27; 7131/7 és 9051/6 hrsz-ú területekre bejegyzendő vízelvezetési szolgalom 
alapítására irányuló megállapodások megkötéséhez, melyek aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. január 31 
 
 

-----29. Előterjesztés a kaposvári 5768 hrsz-ú, iparvasút megnevezésű ingatlan  
hasznosításáról----- 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2405   Száma: 12.12.13/29/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:42  
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: 
 

233/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 5768 hrsz-ú ingatlan 2/4-ed tulajdoni 
illetőségének önkormányzati tulajdonba adásához kapcsolódó kötelezettségvállalás alapján 



2012.12.27. 11:19 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\régiek\KÖZGYŰLÉSI_JEGYZŐKÖNYVEK\JEGYZŐKÖNYV_2012-12-13.doc 80/98 

 

tájékoztatja az M NV Zrt.-t, hogy 2012. június 01.  hatállyal módosította Kaposvár Szerkezeti 
Tervét és Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét, mellyel a Raktár utca déli 
részén (volt FÜSZÉRT telep) lévő gazdasági területen feltáró út kiszabályozásra került. A 
M agyar Államvasutak Zrt.-től kapott tájékozatás szerint az ingatlanon lévő, 1968-ban létesült 
iparvágány a MÁV Zrt. tulajdonát képezi és az jelenleg is a könyveiben szerepel. Tekintettel 
arra, hogy az iparvágány megszüntetéséhez a M ÁV Zrt. nem járul hozzá, az Önkormányzat 
nem tud a szerződésben vállalt út építési kötelezettségének eleget tenni. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 217/2008. (IX.25.)  

önkormányzati határozat 2. pontában foglaltak alapján a kaposvári 5768 hrsz-ú ingatlan 2/4-
ed tulajdoni illetőségének ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, az MNV 
Zrt.-vel 2010. szeptember 09. napján kelt szerződés felbontásának és a kaposvári 5768 hrsz-ú 
ingatlan 2/4-ed tulajdoni illetőségének az Állam tulajdonába való visszaadásának a 
kezdeményezésére a Polgármestert felhatalmazza azzal, hogy a 2010. szeptember 09. napján 
kelt szerződés megkötésének napjától felek semmilyen anyagi igényt nem támasztanak 
egymással szemben. 

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

 
-----30. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú ingatlan, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 

ingatlanból  kb. 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2406   Száma: 12.12.13/30/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 
234/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, 
„sporttelep” megnevezésű, 1 ha 492 m2 területű ingatlant, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú, 
„sportpálya, épület” megnevezésű, 13 ha 741 m2 területű ingatlanból a telekalakítást követően 
kialakuló kb. 2,5 ha nagyságú beépítetlen területet a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia részére értékesíti az alábbi feltételekkel: 

- az ingatlanok együttes vételára 119.450.630,- Ft + Áfa; 
- a telekalakítási- és szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges munkarészek elkészíttetése a 

vevő kötelezettsége és költsége;  
- a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége;  
- az adásvételi előszerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége; 
- a teljes vételárat egyösszegben, az előszerződés aláírását követő 60 napon belül kell 

megfizetni; 
- a végleges adásvételi szerződés aláírásának feltétele a jogerős telekalakítási engedély 

kiadása.  
 
A Közgyűlés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú ingatlanból a 
telekalakítással érintett és értékesített területet a törzsvagyonából kiveszi. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 31. (előszerződés aláírása) 
 
 
-----31. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich utca 17. szám alatti kollégium épületén lévő és 

telepíteni kívánt távközlési berendezésekkel kapcsolatos szerződésekről----- 

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

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

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

#: 2407   Száma: 12.12.13/31/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:43  
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: 
 
235/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Damjanich u.  
17. sz. alatti kollégium épület 10 m2-nyi területét 2013. január 01. napjától határozott 5 éves 
időtartamra 1.200.000,-Ft/év+ÁFA minimum bérleti díjért pályázat útján bérbe adja 
távközlési állomás létesítése céljára. A bérleti d íj évente a KSH által közétett infláció 
mértékével emelkedik. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Eötvös Loránd Műszaki 

Szakképzőiskola, Szakiskola és Kollégium által a Kaposvár, Damjanich u. 17. sz. alatti 
ingatlan kollégiumi épületének 12 m2 alapterületű részére a Magyar Telekom Nyrt.-vel 
kötött bérleti szerződésében 2013. január 01. napjától kezdődően a bérbeadó Kaposvári 
M egyei Jogú Város Önkormányzata lesz. A bérleti díj 2013. január 01. napjától 850.000,-
Ft+Áfa/év, mely összeg évente a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 31. 
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-----32. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2408   Száma: 12.12.13/32/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:43  
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: 
 
236/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fizetőparkolókat üzemeltető személyek 
érdekeltségi rendszeréről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a fizetőparkolási munkában 
dolgozók érdekeltségi rendszerének módosításával egyetért, az előterjesztéshez csatolt 
szabályzattervezetet jóváhagyja. 
 

Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő: 2012. december 31.  

 
 
-----33. Előterjesztés a Közgyűlés 2013. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról----- 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2409   Száma: 12.12.13/33/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:43  
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: 
 
237/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évi munkatervét és 2013. évi jogalkotási 
programját elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   folyamatos 
 
 
-----34. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező 

célokról ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
#: 2410   Száma: 12.12.13/34/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 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: 
 
238/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról szóló előterjesztést a 2013. februári ülésén 
tárgyalja meg.  
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató 
Határidő: 2013. február 10. 
 
 

-----35. Tájékoztató a címzetes főjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy annak ellenére, hogy címzetes főjegyző úrral 
vannak szakmai vitái, a főjegyző úr és az apparátusban dolgozó kollégák előtt kalapot kell 
emelniük valamennyiüknek, hogy ilyen lehetetlen körülmények között, amit a mostani jogalkotás 
és a mostani Kormány teremt, képesek normálisan elvégezni a dolgukat.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2411   Száma: 12.12.13/35/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a tájékoztató elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 
239/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a címzetes főjegyző 2012. évi 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 
-----36. Előterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. alatti garázs értékesítéséről----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2412   Száma: 12.12.13/36/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:45  
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: 
 

240/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. 
alatti, 5637/75/A/6 hrsz-ú, 18 m2 alapterületű garázst vételére érkezett 1.700.000,- Ft vételár 
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ajánlatot elfogadja, az ingatlant Harmath János Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 37. II/3. szám alatti 
lakos részére értékesíti. A vételárat ÁFA nem terheli. 
 
Az adásvételi szerződés elkészítése és költsége, valamint az értékbecslés díja vevőt terheli. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                      2012.  december 31. (határozat közlése) 
 
 
 

-----37. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2413   Száma: 12.12.13/37/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:45  
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: 
 
241/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2012. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
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-----38. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2414   Száma: 12.12.13/38/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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: 
 
242/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kaposvári Többcélú Kistérségi 
Társulással kötendő és az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodást, egyben 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. január 1. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kaposvári Többcélú Kistérségi 

Társulás által a Szántó 5. szám alatt található ingatlanban bérelt és 2012. december 31-ig 
leadott irodák közül kettőt (101. és 103. szoba), valamint az irattárat (102. szoba) a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal 2013. január 1-től 2013.  március 31-ig térítésmentesen használja. A  
helységek használatának teljes rezsi- és egyéb költsége a többcélú kistérségi társulás  
pénzmaradványát terheli. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. március 31. 
 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kaposvári Többcélú Kistérségi 

Társulás 2013-ra áthúzódó feladataira a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 3 fővel megbízási 
szerződést kössön 2013. január 1. és 2013. március 31. közötti határozott időtartamra a 
többcélú kistérségi társulás pénzmaradványának terhére. 

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

M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. március 31. 
 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Kaposvári 

Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójának ellenjegyzésére megbízást adjon. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. január 1. 
 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási szerződését, azzal, hogy 
felhatalmazza a polgármestert annak a társulás tagjaival történő egyeztetések szerinti 
módosítására, valamint a szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. január 1. 
 
 

-----39. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

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

 
#: 2415   Száma: 12.12.13/39/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:46  
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: 
 
 

243/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2006. (II. 23.) önkormányzati határozat 5. 
pontját visszavonja. 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 161/2010. (VIII. 18.)  önkormányzati határozat 2. 
pontjának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2011. (IV. 28.) 
önkormányzati határozattal jóváhagyott bérleti szerződést akként módosítja, hogy a 
Kaposvári Élelmiszerek Boltja nem képezi a bérlet külön tárgyát, az a Baross G. u. 5-13. sz. 
alatti új vásárcsarnok részeként kerül bérbeadásra, az új csarnok bérleti díja a Bolt bérleti 
díjába beépítésre kerül 2013. január 1. napjával. A bérleti szerződés egyebekben változatlan 
marad. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 
 

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozat 
III/J. pontját a következőképpen módosítja: 
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J/ S omogy Megyei Közoktatási Közalapítvány 
Elnök:  
Tagok: Németh Lajos 

 dr. Csató László 
 dr. Riez Ferenc 
 Frányó Zsolt 
 Horváth István 
 dr. Benczéné Csorba M argit 
 dr. Gergőné Babina Jusztina 
 dr. Exner Zoltán 
 Kokas Ferenc 
 Nagy Vendel 
 Bátori Zsolt 
 dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska 
 
Felügyelő bizottsága: 
 Szathmári A. Lajos 
 M olnár György 
 Szentgróti József 

 

5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 230/2011. (XI. 10.) önkormányzati határozat 1. 
pontjának határidejét 2013. április 30-ra módosítja. 

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

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 261/2011. (XII. 15.) önkormányzati határozat 4. 
és 5. pontjának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

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

7. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat1. 
pontjának határidejét 2013. április 30-ra módosítja. 

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

 

8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 3. 
pontját visszavonja. 
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9. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat 
határidejét 2013. november 15-re módosítja.  

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2013. november 15.  

 
10. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat 1. 

pontjának határidejét 2013. február 15-re módosítja.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2013. február 15. 

 
11. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat 2. 

pontjának határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   2013. augusztus 31. 

 

12. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 110/2012. (VII. 5.) önkormányzati határozat 2. és 
3. pontjának határidejét 2013. március 31-re módosítja.  

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2013. március 31. 
 

13. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 137/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat 1. 
pontjának határidejét 2013. május 31-re módosítja. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   2013. május 31. 

 

14. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozatot a 
következőképpen módosítja: 

„Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u.7. sz. alatt 
lévő 178 m2 alapterületű helyiségcsoportot a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest, Szép u. 2.) részére  300.000,- Ft + ÁFA havi bérleti 
díjon bérbe adja 2012. október 1-től 2013. december 31. napjáig. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2012. december 31. (bérleti szerződés aláírása)” 
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15. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat 3. 
pontjának határidejét 2013. március 31-re módosítja. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
   Bajzik Imre igazgató 
Határidő:   2013. március 31. 
 

16. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2012. (X. 15.)  önkormányzati határozat 2. 
pontját visszavonja. 

17. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 190/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozatot a 
következőképpen módosítja:  

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 291/1 és 298/3. hrsz. 
alatti út a „Kontrássy köz” nevet kapja.”   

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

 

18. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 2012. november 30-tól hatályos 48. §. (1)  
bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezi az 1-2-12-4300-0217-9 számú, 
1.200.000 e Ft összegű 2012. december 21-én lejáró folyószámla hitelkeret szerződésének 
változatlan feltételekkel 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását az önkormányzat 
mindenkori likviditásának fenntartása érdekében.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert 
a hitelkeret szerződés hosszabbításának kezdeményezésére és a szerződés hosszabbítás 
aláírására.  

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:           2012. december 21. 
 

19. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2012.(XI.15.) önkormányzati határozat 1. 
pontját visszavonja. 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:           2012. december 21. 
 

20. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat 1. 
pontjának határidejét 2012. december 31-re módosítja.  

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
   Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó 
Határidő:   2012. december 31. 
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-----40. Előterjesztés a Környezeti és Energia Operatív Program keretében kiírásra kerülő 

energetikai pályázatok benyújtásáról----- 
 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy nem lenne igazságos, ha ehhez az előterjesztéshez nem 
mondana dicséretet. Reméli, hogy az előterjesztésben leírtak meg fognak valósulni. Szerinte 
Kaposvárnak és Magyarországnak is ez a jövője és az említett rezsiköltségeket így lehet 
csökkenteni. M ivel a Kormány befagyasztotta a zöld energetikai beruházásokat és pályázatokat, 
ez vonatkozik-e ez az önkormányzatokra vagy sem. 
 
Szita Károly polgármester reméli, hogy újabb lehetőségeket fognak kapni és lesznek kiírva 
pályázatok. Vannak olyan európai uniós előírások, amelyeket teljesítenie kell az országoknak és 
még nem tartanak ott, ezért növelni kell a megújuló energiának a használatát. Olyan komplexebb 
pályázatokat szerettek volna beadni, mint például a homlokzat-szigeteléstől a megújuló 
energiákon át a nyílászárók cseréjéig és a kazán rekonstrukciójába is beleférhessenek. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2416   Száma: 12.12.13/40/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:48  
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: 
 
244/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Környezeti és Energia Operatív 
Program keretében kiírásra kerülő energetikai pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és 
úgy határozott, hogy 

 
1. pályázatot nyújt be   

a) a KEOP-2012-4.10.0-A – „Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című konstrukciójára a Városháza és a Megyei Könyvtár  központi 
épülete villamos energia igényének részleges kielégítése céljából;  

b) a KEOP-2012-4.10.0-B – „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című konstrukcióra a Kaposvári Rákóczi Stadion biogáz tüzelésre 
történő átállítására, a Klebelsberg Középiskolai Kollégium használati melegvíz 
igényének részleges kielégítésére napenergia hasznosítással és a Liget Idősek Otthona 
használati melegvíz igényének részleges kielégítésére napenergia hasznosítással; 

c) a KEOP-2012-5.5.0/C -  „Épületenergetikai fejlesztések és KEOP-2012--5.5.0/D- 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
konstrukcióra a Rét utcai Óvoda, Arany János utcai Óvoda, a Tarr Csatár Óvoda,  a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Liszt 
Ferenc Zeneiskola, a Munkácsy M ihály Gimnázium, és a Táncsics Mihály Gimnázium 
energetikai fejlesztésére.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
    M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2013. január 30. 

 
2. A Közgyűlés a pályázatok előkészítéséhez szükséges 10,5 millió Ft-ot a költségvetés 

céltartalékában szereplő, a város biztonságos finanszírozásához kapott központi támogatásból 
elkülönített 332,4 millió Ft összegű keret terhére biztosítja.  

  Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2012. december 16. (az összeg elkülönítésére) 

 
3. A Közgyűlés a pályázatok benyújtásához szükséges 57,3 millió Ft önerőt az M FB által 

refinanszírozott Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Program keretében a 2.6.  
hitelcélra történő hitelfelvétellel biztosítja. 

A Közgyűlés az ügyleti kamaton, a projektvizsgálati d íjon és rendelkezésretartási 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 
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Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2013. január 30. 
 

4.  KEOP-2012-4.10.0-B – „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
című konstrukcióra benyújtásra kerülő, a Kaposvári Rákóczi Stadion energetikai fejlesztését 
célzó pályázathoz szükséges önerőt és előkészítési költséget megállapodás alapján a M agyar 
Cukor Zrt. biztosítja.  

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:   2013. január 30. 

 
 

-----41. Előterjesztés kezességvállalási díj megállapításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2417   Száma: 12.12.13/41/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:49  
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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245/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kezességvállalási díj megállapításáról 
szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a 176/2012.(X.30.) határozat 1. és 2. pontjában rögzített 
kezességvállalásért a hitelek összege 2 %-ának megfelelő összegű díjat köt ki. A díj 2 részletben 
kerüljön megfizetésre. A díj 50 %-a (4 millió  Ft) a kezességvállalási szerződés aláírását követő 
30 napon belül fizetendő meg. A díj fennmaradó része a tényleges projektköltség és 
hitelszükséglet megállapítását követő 30 napon belül esedékes. 
 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           M olnár György igazgató 
Határidő:                     2012. december 31. közlésre 
 
 
 

-----42. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy polgármesteri keretéből a Szeretem Kaposvárt 
Alapítványt 50 ezer forinttal és a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítványt 25 
ezer forinttal támogatja. Pintér Attila tanácsnok úr a Somogy Művészetéért Alapítványt 80 ezer 
forinttal támogatja 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2418   Száma: 12.12.13/42/0/A/KT 
Ideje: 2012 december 13 11:49  
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 
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Megjegyzés: 
 
246/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat:  

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

- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány részére  50.000 Ft 
- Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány 25.000 Ft. 

 
Pintér Attila tanácsnok képviselői keretből 

- „Somogy Művészetéért” Alapítvány részére  80.000 Ft. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató  
Határidő: 2013. február 28. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
                             Szita Károly s.k.                                         dr. Kéki Zoltán s.k. 
                              polgármester                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
                              Borhi Zsombor s.k.                                         Kiss Tamás s.k. 
                               tanácsnok                                                         képviselő 
 
 
 


