
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
Testületi ülés ideje: 2013. február 6. 
Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

M egjelentek (Voks-nál 1-gyel jelölve): 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 0 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 0 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

-----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. Kérte, hogy az elhunyt, dr. 
Gyenesei Istvánné képviselő asszony emlékének egy perces néma felállással tisztelegjenek.          
1 perces néma felállás.  



 
M egállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy az 
előterjesztéseket a bizottságok a közgyűlés előtt megtárgyalták. Kérte a tanácsnokokat, hogy az 
egyes napirendi pontok tárgyalásánál adjanak tájékoztatást, ahol módosító vélemény született.  
Felkérte Felder  Frigyes képviselő urat, hogy a jegyzőkönyvet hitelesítse Kiss Tamás képviselő 
jegyzőkönyv-hitelesítő távolléte miatt. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2512   Száma: 13.02.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Felder Frigyes képviselő megválasztásáról jegyzőkönyv-hitelesítőnek az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 76.47 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.88 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
11/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 6-i ülésére Kiss Tamás 
képviselő távolléte miatt Felder Frigyes képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
megválasztotta. 

 
 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy vegye fel a testület a rendkívüli ülés napirendjére a 
meghívóban jelzett napirendi pontokon túl a járóbeteg-szakellátás további működésérő l szóló 
előterjesztést.  
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2509   Száma: 13.02.06/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
12/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette a rendkívüli ülés napirendjére a 
meghívóban jelzett napirendi pontokon túl a járóbeteg-szakellátás további működtetéséről 
szóló előterjesztést. 

NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmérő l 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság "NOSTRU - szociális városrehabilitáció "2" Kaposváron" című pályázat 
projektmenedzsment feladatai elvégzésére szóló megbízásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

3. Előterjesztés a "NOSTRU - szociális városrehabilitáció Kaposváron" című projekt 
megvalósításával kapcsolatos konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

4. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kiírásra kerülő fenntartható 
városfejlesztési programok előkészítése témában pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 



 
5. Előterjesztés a településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi 

egyeztetés szabályairól 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

6. Előterjesztés településfejlesztési döntés meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
7. Előterjesztés a járóbeteg-szakellátás további működtetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

 
Valamennyi előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként kötetbe rendezve csatolva. 
 
 

-----1. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelméről ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy két sportegyesületnek, a Kaposvári Rákóczi Futball 
Klubnak és a Kaposvári Kosárlabda Klubnak szüksége van önkormányzati támogatásra azért, 
hogy a bajnokságot be tudják fejezni. A Kaposvári Kosárlabda Klub indokai között szerepel, 
hogy az éves költségvetésük tervezésekor nem számoltak azzal, hogy egy hónappal hosszabb lesz 
az idei bajnoki szezon. A maga részéről támogatta az előterjesztést. A Kaposvári Rákóczi Futball 
Klub is részben az adósságai, részben pedig a nehézségei miatt kéri a várostól a támogatást. A két 
kiemelt sportegyesület részére 12 millió,  illetve 15 millió forint támogatást javasolt. Megkérték a 
de minimis támogatásokra vonatkozó állásfoglalást, amely megjött és nincs akadálya a kért 
összegek kiutalásának. Sok sikert kívánt ezen pénzügyi támogatással a kluboknak, a testületet 
pedig kérte, hogy támogatásukkal segítsék a két kiemelt sportegyesületet.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2510   Száma: 13.02.06/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztésben leírt határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda 
Klub Kft részére 12.000 e Ft, a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft részére 15.000 e Ft de 
minimis támogatást nyújt a 2012/2013-as bajnoki évad tavaszi időszakának 
lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása érdekében.   
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő: 2013. február 28. 

 
-----2. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ”NOSTRU - szociális városrehabilitáció ”2” Kaposváron” című pályázat 
projektmenedzsment feladatai elvégzésére szóló megbízásáról ----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a projektben bent maradt-e a Terhesgondozó. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy benne maradt, ugyanis érinti a volt kazánházat a 
Domus-tömb átalakítása. Akkor, amikor visszakapják szabad döntési jogkörüket a tekintetben, 



hogy az épületet azzal a funkcióval lássák el, amivel szeretnének, akkor oda fog költözni a 
Családsegítő, a Terhesgondozó.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Borhi Zsombor tanácsnok emlékeztetett mindenkit arra, hogy amikor döntöttek a pályázat 
beadásáról, akkor arról beszéltek, hogy úgy próbálják majd megvalósítani, hogy minél nagyobb 
mértékben bevonják a lakókat a felújításokba. Kérte akkor, hogy dolgozzanak ki olyan 
megoldást, hogy a felújítások elsősorban a bérlakásoknál meg is maradjanak. Ha már hamarosan 
indul a projekt, javasolta, kezdjék el kidolgozni, hogy a biztosítékok álljanak rendelkezésre és ne 
kidobott pénz legyen belőle. 
 
Szita Károly polgármester szerinte az utóbbi a Népjóléti Bizottságon múlik. Olyan bérlőt kell 
kijelölni, aki azt az értéket, amelyet megépítenek, meg is őrzi. Határozott elvárás, hogy a 
kivitelezésről szóló pályázatot úgy kell kiírni, hogy a felújítandó területen élőkkel kell 
elvégeztetni azokat a munkákat, amit el lehet velük végeztetni. Az ott élők dolgozzanak a 
járdájukon, az előkertjükön és az utcájukon. Ezt a pályázati kiírásban is meg lehet fogalmazni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2511   Száma: 13.02.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztésben leírt határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
14/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Kaposvári Városfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft-t a DDOP 4.1.1/C-09-2f-2012-0002 számú „NOSTRU – 
szociális város-rehabilitáció „2” Kaposváron” című projekt menedzsment feladatainak 
elvégzésével és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő: azonnal 



-----3. Előterjesztés a ”NOS TRU – szociális városrehabilitáció Kaposváron” című projekt 
megvalósításával kapcsolatos konzorciumi megállapodásról  ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2513   Száma: 13.02.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztésben leírt határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
15/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a támogatásban részesített 
DDOP 4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosító számú, „NOSTRU – szociális város-
rehabilitáció „2” Kaposváron” című projekt megvalósítására az előterjesztés mellékletét 
képező konzorciumi együttműködési megállapodást jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő: azonnal 
 



 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

polgármestert arra, hogy a támogatásban részesített DDOP 4.1.1/C-09-2f-2012-0002 
azonosító számú, „NOSTRU – szociális város-rehabilitáció „2” Kaposváron” című projekt 
megvalósítása során, Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében teljes 
körűen eljárjon,  a Támogatási Szerződést, illetve annak esetleges módosítását aláír ja,  
illetve a projekt megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő: a projekt zárásig folyamatosan 

 
 

-----4. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kiírásra kerülő 
fenntartható városfejlesztési programok előkészítése témában pályázat benyújtásáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
mennyiben lesz új az előzőhöz képest, vagy csak a réginek lesz egyfajta aktualizálása és 
felülvizsgálata? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 2008-ban készítették el az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát, amely szerinte egy nagyon jó anyag. Ha megnézik a 2008-as anyagot, amit akkor a 
képviselő-testület elfogadott és megnézik az utána következő döntéseiket, jól látható, hogy 
nagyon jó alapot szolgált a különböző településrészek területének fejlesztései tekintetében is. Az 
alapjait megtartva, figyelembe veszi a már megtörtént dolgokat, és a gazdaságban bekövetkezett 
változásokat is. Nem teljesen új anyag lesz, de számos új elemet is fog tartalmazni. 
 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2514   Száma: 13.02.06/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztésben leírt határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
16/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dél-Dunántúli Operatív 
Program keretében kiírásra kerülő fenntartható városfejlesztési programok előkészítése 
témában pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy pályázatot 
nyújt be a maximális 40 millió forint támogatási összegre a DDOP-4.1.1/E-13 – 
„Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című  komponensre Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése céljából. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő: 2013. március 4. 

 
 
-----5. Előterjesztés a településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi 

egyeztetés szabályairól ----- 
 

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

 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2515   Száma: 13.02.06/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztésben leírt határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
17/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésébe eseti és állandó partnereket kell 
bevonni. 

 
2. a) A partnerségi egyeztetésben esetenként résztvevő civil és gazdálkodó 

szervezeteket, egyházakat, valamint tájékoztatásuk módját a településfejlesztési 
döntés során, határozatban kell rögzíteni. 

b)  Az eseti résztvevőket a kormányrendeletben meghatározott véleményezési szakasz 
megkezdésével egy időben, a véleményezési anyag megküldésével kell bevonni. 

c)  Az eseti résztvevők a polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához eljuttatott, 
szövegszerű, indoklással ellátott írásos véleményében tehetik meg észrevételüket a 
véleményezési szakasz lejártáig. 

d)  A vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott 
javaslatok indoklása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási 
véleményekre vonatkozó szabályok szerint történik. 

3. a) A partnerségi egyeztetés keretében az előzetes tájékoztatási szakasz 
megkezdésével egy időben a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell.  

b) A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás esetén a véleményezendő 
anyag helyben szokásos közzétételével (közszemle és honlapon történő elhelyezés) 
kerül sor a lakosság bevonására.  

c)  A lakók a 2. c) pontban részletezettek szerint tehetik meg észrevételeiket. 



d) A vélemények dokumentálására, nyilvántartására a 2.  d) pontban részletezettek 
szerint kerül sor. 

 
4. a)  A partnerségi egyeztetésbe az érdekképviseleti szerveket a településfejlesztési 

döntés elfogadásáról szóló előterjesztés időszakában minden esetben be kell vonni.  
Az érdekképviseletek az előterjesztés helyben szokásos közzététele útján 
értesülnek a tervezett módosításról. 

b) A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás  esetén, a véleményezendő 
anyag közzétételével kerülnek bevonásra az érdekképviseleti szervek. A 
közzétételre a 3. b) pontban részletezettek szerint kerül sor. 

c) Az érdekképviseleti szervek a 2. c) pontban részletezettek szerint tehetik meg 
észrevételeiket. 

d) A vélemények dokumentálására, nyilvántartására a 2.  d) pontban részletezettek 
szerint kerül sor. 

 
5. Elfogadásukat, módosításukat, kiegészítésüket követően a településfejlesztési és a 

településrendezési eszközöket a város honlapján közzé kell tenni. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő: 2014. szeptember 15. illetve folyamatos 

 
 

-----6. Előterjesztés településfejlesztési döntés meghozataláról ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy két bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és mind 
a két bizottság javaslata az volt, hogy ötletpályázatot kellene kiírni, mert elég nagy horderejű  
döntés előtt állnak. Szerinte megérne annyit, hogy több pályázat közül válasszák ki a legjobbat, 
mert mindig arra törekednek, hogy a legjobbat valósítsák meg. Főépítész asszonytól 
megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy ötletpályázatot írjanak ki? 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mennyire csorbítja a nyári turisztikai szezonban a 
fürdő hasznosítását az, hogy a szabadtéri medencét befednék? 
 
Szita Károly polgármester Pintér Attila elmondta tanácsnok kérdésére válaszolva elmondta, 
hogy az eddigi egyeztetéseken elvárás, bárki is tervezi a létesítményt, hogy nyáron ki kell nyitni, 
vagyis olyan technológiák is vannak, hogy mind a tetejét, mind pedig az oldalát ki kell nyitni, 
hogy nyáron strandként vagy szabadtéri úszómedenceként üzemeljen. Van még egy elvárás, hogy 
a lelátót, amit most napozóteraszként használnak, szintén hasonló módon kell kezelniük, hogy 
télen lehet lelátó, akkor, amikor amúgy is zárt az egész rendszer és nyáron lehessen 
napozóteraszként használni. Elmondta, hogy a Vízilabda Klub a társasági adóból finanszírozná az 
50 méteres medence lefedésének a tervezését. Ez a pénz elvileg lehívható, hogy a terveket 



elkészítsék. Következő lépcsőként szintén a társasági adóból pályáznak a lefedés kivitelezésére.  
Örülne egy ötletpályázatnak, de nem tud Csutor Ferenc tanácsnok úr kérdésére választ adni. Úgy 
tudja, van valamilyen határidő, ebben Lőrinczné Balogh Krisztina főépítész asszony segítségét 
kérte. Ez a határidő a társasági adó lehívása miatt szükséges és, ha igaz, akkor ebbe már nem 
férne bele a tervpályázat. Kérte főépítész asszonyt, hogy segítsen a válaszadásban. 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy emlékei szerint január vége volt a 
határidő. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, abban az esetben, ha nem sérül valamilyen oknál fogva 
az, hogy a jelenleg megnyert 20 millió forint lehívható legyen tervezésre, akkor pártolja a 
bizottsági javaslatot. Amennyiben elveszíti a Vízilabda Klub a pénzt a rövid határidő miatt, akkor 
nem élnek ezzel a lehetőséggel.  
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a tervezett beruházás olyan beruházás lenne-e, ami 
nemcsak a vízilabda céljait szolgálná, hanem az úszás érdekeit, illetve céljait is és ezek szerint ez 
a fedett medence alkalmas lenne arra, hogy úszóversenyeket, adott esetben nemzetközi 
úszóversenyeket lehessen rendezni?  
 
Szita Károly polgármester igennel válaszolt a kérdésre. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy nagyon jó dolognak tartja azt, hogy sokan sportolnak 
egyesületi szinten, továbbá örül annak, hogy van egy vízilabda klubjuk és sok fiatalkorú választja 
ezt a sportágat. Megemeli a kalapját a Vízilabda Klub előtt, hogy a TAO pénzt ilyen célra 
használják fel.  Szerinte is kell egy fedett uszoda a városnak, ezért ezen a területen meg kell 
emelni a beépítettséget 30-40%-ra. Azonban tart attól, hogy megszűnik az egyetlen szabadtéri 
medence. Jelenleg az a több száz kaposvári, aki nem sportoló, nem vízilabdázó és rendszeresen 
jár uszodába télen vagy a tavaszi időszakban, csak a 25 méteres medencét használhatja, a sátorba 
be sem mehet. Lesz ott egy fedett sportmedence, oda még kevésbé fognak tudni bemenni,  
megszűnik az egyetlen szabadtéri lehetőség. Vannak olyanok, akik csak a szabadtéri részbe 
mennek be, nem mennek el az élményfürdőbe és utána kiülnek és beszélgetnek a lelátó részen. 
Szerinte a város nem maradhat szabadtéri medence nélkül még akkor sem, ha úgy lesz 
megtervezve, hogy a fedése elhúzható. Ez a variáció csak a felső tetőablakos elhúzásra 
képzelhető el, mert nem tud olyan hatalmas átfedést elképzelni, amit teljesen le lehet bontani és 
ott marad teljesen szabadon az uszoda. Ehhez szét kell bontani a fedett lelátó egy részét, mert a 
statikai oszlopokat kell beépíteni. Nagyon komoly épületgépészet szükséges ehhez. M egkérdezte, 
meg lehet-e építeni az uszoda és az élményfürdő területén, vagy közvetlen közelében egy új, 
fedett, sportolóknak való uszodát? A lefedés véleménye szerint nagyon sok érdeket fog sérteni,  
más lesz a „fílingje” ott úszni. Elmondta, hogy az ötletpályázatot mindenképpen támogatja.  
Szerinte be kellene vonni az egyeztetésbe a kaposvári polgárokat, a hobbiúszók képviselőit. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok a tévedések elkerülése érdekében elmondta, hogy a Vízilabda Klub 
azért szerepel a projektben, mert neki volt lehetősége a TAO pénz lehívására. Ha az úszóknak, a 
búvárúszóknak vagy a hobbiúszóknak lett volna lehetőségük rá, akkor ők pályázták volna meg. 



dr. Szép Tamás tanácsnok úr hozzászólására elmondta, hogy igen,  más lesz a „f ílingje” 
egyértelműen, de mindenképp azt támogatta, hogy az uszoda nyitott voltát próbálják továbbra is 
megtartani és azért javasolták az ötletpályázatot, hogy minél több változat közül tudjanak 
választani. 
  
Dér Tamás tanácsnok szerint egy ötletpályázatba nagyon veszélyes belemenni, mert a csillogó,  
villogó tornyoktól elkezdve mindenfajta építményt elő lehet varázsolni a tervasztalon. Ami fontos 
az szerinte az, hogy ennek működnie kell, és a sportolókat kell szolgálnia. Ebben a műúszók is 
benne vannak. Elmondta, hogy ott vízilabda mérkőzéseket és reményei szerint nemzetközi, hazai 
úszóversenyeket tudnak majd rendezni. Természetesen a nemzetközi, hazai nagy versenyeknél a 
szállodai kapacitást is bővíteni kell, továbbá a lelátót, a kiszolgáló helyiségeket, a WC-t és a 
gépészetet részt. Szerinte, inkább az alap igényeket kellene felmérni, ami most az első 
egyeztetésen meg is született, hogy a lelátónak meg kell maradnia és  meg kell oldani a nyári, téli 
üzemet is. Kérte a testülettől, illetve a szakmától, hogy a funkcionalitást vegyék bele, ugyanis ott 
úszóversenyeket, vízilabda mérkőzéseket és a nyári napozást kell megoldani. 
 
Szita Károly polgármester megnyugtatott mindenkit, hogy nem kap engedélyt az a terv, amely 
nem biztosítja nyáron az 50 méteres uszoda strand jellegét. Nem kap engedélyt az a terv, 
bármennyire ingyen van is, amely a jelenlegi téli üzemeltetésnél magasabb üzemeltetési 
költségeket fog jelenteni az uszodának. Ha ezeket nem tudják teljesíteni, akkor arra kérik meg a 
vízilabdásokat, hogy a következő évben pályázzanak egy új buborékra. Kérte, hogy a határozati 
javaslatot azzal fogadják el, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a medence végleges 
lefedésére tervpályázat kerüljön kiírásra, ennek van-e akadálya. 

 
Szavazásra feltett határozati javaslati kiegészítés: „M eg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy a 
Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő 50 méteres szabadtéri medence tervezett végleges lefedésére a 
Kaposvári Vízilabda Klub költségviselésével építészeti tervpályázat kerüljön kiírásra.” 

Szavazás eredménye 
 

#: 2516   Száma: 13.02.06/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztésben írt határozati javaslat és a fenti kiegészítés elfogadásáról 
az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 76.47 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.88 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 



 
 
18/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatban tett javaslatot és úgy határozott, 
hogy Kaposvár Építési Szabályzatát a beépítés maximális mértékének növelése 
tekintetében a Jókai liget – Csík Ferenc sétány – Béla király  utca – Kapos folyó által 
határolt tömbön belül a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő területén módosítja. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2013. (II. 6.) településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 
határozat szerint a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja 

a) a Sportbizottság elnökét, 
b) a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft-t. 
 

M eg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő 50 méteres 
szabadtéri medence tervezett végleges lefedésére a Kaposvári Vízilabda Klub 
költségviselésével építészeti tervpályázat kerüljön kiírásra. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő: 2013. március 31. 

 
 

-----7. Előterjesztés a járóbeteg-szakellátás további működéséről ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy arra van lehetősége a települési önkormányzatoknak, 
hogy a járóbeteg-ellátással kapcsolatos feladatokról nyilatkozzanak, hogy át kívánják-e adni az 
államnak vagy sem. Amennyiben február 15-ig nem nyilatkoznak, az állam átveszi. Az 
alapellátáson túlmenően két önként vállalt járóbeteg-ellátással kapcsolatos feladata van a 
városnak, az egyik a fogászat, a másik a vérvételi hely biztosítása, illetve az, hogy kimennek az 
idős vagy beteg, mozgásképtelen emberekhez és a saját lakásukban veszik le a vért. Az 
előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, amelyből látható, hogy közel húszezren veszik igénybe ezt 
a szolgáltatást. Elmondta, hogy ez a szolgáltatás önként vállalt feladat, erre pénzt nem kapnak. A 
fogászat 300 ezer forintba, a vérvétel pedig több mint 5 millió forintba kerül. Véleménye szerint 
bármennyire önként vállalt feladat és több mint 5 millió forintba kerül, tartsák meg ezt a 
tevékenységet, vagyis ne adják át a két önként vállalt feladatot az államnak. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok számára nagyon jó érzés volt, hogy ilyen tartalmú előterjesztés 
született, annak ellenére, hogy a városnak pénzébe kerül. Az önként vállalt feladat annak a 



példája, hogy a városlakók igényei kerültek előtérbe és szerinte ezt támogatni kell.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2517   Száma: 13.02.06/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 06 19:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 82.35 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   17.65 
Összesen 17   100.00 
Megjegyzés: 
 
19/2013. (II. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2013. április 30-át 
követően is ellátja a fogászati röntgen és általános laboratóriumi diagnosztikai járóbeteg-
szakellátásokat a jelenleg biztosított szakorvosi óraszám kapacitásokkal. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 

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


