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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 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 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. M egállapította, hogy a 
testület 17 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy dr. Gyenesei Istvánné 
képviselő asszony megüresedett helyének pótlására a Somogyért Egyesület megtette javaslatát, 
mégpedig Karsai Józsefné személyében. Köszöntötte Karsai Józsefnét és felhívta a f igyelmet 
arra, hogy a törvényi rendelkezéseknek és a SZM SZ-nek eleget téve először esküt kell tennie. 
Felkérte Kiss Tamás képviselőt, hogy mondja elő az eskü szövegét, Karsai Józsefnét, hogy tegye 
le az esküt. M egkért mindenkit, hogy az eskü ideére álljanak fel. 
Eskütétel. 

 
Szita Károly polgármester szeretettel köszöntötte Ivanicsné Kriszbacher Évát, a Kisfaludy 
Utcai Általános Iskola volt igazgatóját, aki a városkörnyéki iskolákban kezdte pedagógiai 
pályafutását. A városban a Gárdonyi Általános Iskolában kezdett, utána a Petőfi Iskolában 
dolgozott majd a Városi Tanácsnál, a Polgármesteri Hivatalban és végül a Kisfaludy Utcai 
Általános Iskolában, ahol 18 évig volt igazgató. Nemcsak a kollégák, de a szülők és a gyerekek is 
megbecsülték. Pályafutása során a Kisfaludy Iskola egy stabil, neves általános iskolává vált 
Kaposváron. Nyugdíjba vonulását követően nem volt lehetőség mindenki előtt elköszönni tőle. 
Gratulált Miniszteri Okleveléhez, melyet átadott neki, megköszönve az elmúlt 18 év munkáját és 
jó egészséget kívánt neki. 
Bemutatta a Képviselő-testületnek dr. Kimmel Józsefet, a Kaposvári Járási Hivatal vezetőjét. A 
testület jóváhagyta azt, hogy a Járási Hivatal beköltözzön a Polgármesteri Hivatal épületébe. 
Ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy mindazok, akik ügyet jönnek intézni a 
Polgármesteri Hivatalba a közigazgatás átszervezését követően, ezt helyben tehessék meg. 
 
dr. Kimmel József járási hivatalvezető köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta mindenki előtt 
ismert, hogy a közigazgatás egy szervezeti átalakításon megy keresztül. 2013. január 1-jétől 
létrejöttek az államigazgatás legkisebb szervezeti egységeként a járások. Somogy megyében 
nyolc járási hivatal jött létre, a legnagyobb a kaposvári járás a megyében, az országban pedig a 
második legnagyobb járás. Hozzátette, hogy 78 település tartozik a kaposvári járáshoz és 
januártól kezdte meg tevékenységét a hivatal,  melyben 186 kormánytisztviselő dolgozik. Két 
nagy szervezeti blokkra osztható, a törzshivatalra és a járási szakigazgatási szervekre. A 
törzshivatalban 74 kolléga dolgozik, túlnyomó részük a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
állományából került át, főleg okmányirodai dolgozók, szociális ügyintézők, gyámügyi 
ügyintézők. A törzshivatal három szervezeti egységbő l áll: a Hatósági Osztályból, az 
Okmányirodai Osztályból és a Működést Támogató Osztályból. A járási szakigaz gatási szervek 
közül hat tevékenykedik a járás közigazgatási területén: a Járási Gyámhivatal, az Építésügyi- és 
Örökségvédelmi Hivatal, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, mint Népegészségügyi 
Intézet, az Állategészségügyi és Élelmiszer Hatóság, a Körzeti Földhivatal és a Munkaügyi 
Kirendeltség.  Elmondta, hogy az Építésügyi- és Örökségvédelmi Hivatalnál az örökségvédelem 
tekintetében megyei illetékességgel rendelkeznek. Az ellátandó feladatok folyamatosan jönnek át 
a járásba, folyamatosan kapnak feladatokat, továbbá törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri 
rendelet határoz meg részükre feladatokat. A területi elhelyezkedésük elég széttagolt. 
Kaposváron három helyen található a hivatal. Székhelyük a Kossuth tér 1. szám alatt a Városháza 
épülete, továbbá a Noszlopy utca 5. szám alatt gyámhatósági feladatokat látnak el és a 
szabálysértési hatóságuk jelenleg még a Damjanich utca 11. szám alatt található, a Somogy 



M egyei Földhivatal épületében. Ezen kívül kettő kirendeltségük van Igal és  Kadarkút városában,  
illetve van egy kis okmányirodájuk Nagybajomban. Felhívta a figyelmet egy új jogintézményre, a 
települési ügysegédi hálózatra, amely lefedi az egész járás területét. 14 települési ügysegéd van,  
amely az állam meghosszabbított karjaként a polgárok ügyeit intézi, főleg segítségnyújtás, 
környezettanulmányok készítése, információnyújtás a feladatuk. Az átkerülő tevékenységeknél 
kiemelkedik az okmányirodai tevékenység. Február 4-étől reggel 8 órától este 8 óráig üzemel az 
Okmányiroda. A következő lépés a kormányablakok kialakítása, amely az Okmányiroda bázisán 
fog megteremtődni.  
M agáról elmondta, hogy 40 éves, 32 éve él Kaposváron, a toponári városrészben lakik a 
családjával, felesége középiskolai tanár és két óvódás korú gyermeke van. Szakmai múltja: 16 
évig volt jegyző majd körjegyző, 2 évig a Somogy M egyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Osztályát vezette és január 1-jétől hivatalvezetőként tevékenykedik. 
 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy ha valakinek a Járási 
Hivatallal gondjai és problémái vannak, akkor hivatalvezető úrhoz fordulhat.  
Elmondta, vannak olyan napirendi pontok, amelyeket a bizottságok ma reggel tárgyaltak meg, 
kérte a tanácsnokokat, hogy a napirend előtt ismertessék a bizottságuk döntését. Lesznek 
meghívott vendégek is az ülésen, az adott előterjesztést akkor tárgyalják meg, amikor ők 
megérkeznek. Elmondta, hogy lesz egy napirend előtt felszólalás is. 
Kérte, hogy a kiküldött napirendi pontokon kívül vegyék fel a napirendek közé: 

- a bizottságok tagjait meghatározó 202/2010.(XI.11.) önkormányzati határozat 
módosításáról, 

- pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati konstrukcióra 
és a 

- az önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának 
kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról című  
előterjesztéseket. 

 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2523   Száma: 13.02.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
20/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a bizottságok tagjait meghatározó 202/2010. (XI. 11) önkormányzati határozat 

módosításáról szóló szóbeli, 
-  a pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati konstrukcióra és a 
- az önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 

Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról szóló előterjesztéseket. 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. számú mellékletei tartalmazzák. 

NAPIRENDEK: 
 
1.) Előterjesztés a bizottsági tagok választásáról (szóbeli) 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3.) Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 
 



4.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotásáról,  
valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
5.) Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/20001. (XII. 6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Kovács Katalin társulásvezető  

 
6.) Előterjesztés törvényességi felhívásról 

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

 
7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és  

egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak 
megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
8.) Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése kapcsán 

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

 
9.) Előterjesztés a közösségi közlekedés projekt keretében költség-átcsoportosításról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
10.) Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlan-fedezetről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

  Szirják Imréné igazgató 
 
11.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények 

átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

12.) Előterjesztés Kaposvár M egyei Jogú Város közbiztonságáról és a 2013. évi feladatokról 
Előterjesztő: Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető 
 
 
 



13.) Előterjesztés a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel kötendő 5 évre 
szóló megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
14.) Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve a Kft. 
további működtetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
15.) Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 
16.) Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
17.) Előterjesztés a 2013. évi kiemelt város rendezvények programjáról és költségvetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
18.) Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
19.) Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 
20.) Előterjesztés a Kaposvár, Ezredév u. 22. szám alatti, 812/A/1. hrsz-ú "iroda" megnevezésű 

ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

21.) Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 34. és Fő u. 78. sz. alatti üres lakások bérlakás állományból 
történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

22.) Előterjesztés jelzálogjoggal terhelt, volt önkormányzati bérlakás elajándékozásához történő 
hozzájárulásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 



23.) Előterjesztés a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat európai uniós 
támogatással történő fejlesztési lehetőségéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
24.) Előterjesztés közterület elnevezéséről 

Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
 
25.) Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekrő l 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
26.)Előterjesztés pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati 

konstrukcióra 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 

 
27.) Beszámoló az önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának 

kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
  M olnár György igazgató 

 
28.) Előterjesztés a lejárt határidejű köz gyűlési döntések végrehajtásáról 

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

29.) Előterjesztés a Polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2012. IV. negyedév) 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
30.) Beszámoló 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
 
Mihalecz András tanácsnok napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy Kaposvár 
történetében jelentős nap volt a tegnapi, tudomása szerint még soha nem érkezett annyi pénz egy 
napon a kaposváriaknak, mint 2013. február 27-én. Előtte nap írta alá azt a szerződést a 
Polgármester Úr és a Kormány embere, amely szentesíti azt a döntést, ami nem kevesebb, mint 
14 milliárd forint adósság-átvállalást rögzít a Kormány részéről. Hozzátette – hogy igazán 
megértsék ennek a döntésnek a jelentőségét – azt sem szabad elfeledniük, hogy mi okozta 
Kaposvár és más városok, települések adósságnövekedését 2002-től 2010-ig. Ezalatt az idő alatt 
halmozódott fel a város hitelállománya is. Ez az időszak volt a szocialista kormányok ideje, a 8 
év alatt történt, hogy mértéktelen adósságba kergették az embereket és az önkormányzatokat 



egyaránt. Emlékszik azokra az évekre, amikor M agyarország felelőtlen kormányai állandó 
önkormányzati elvonások mellett kötelező jellegű  feladat átruházásokkal hozták lehetetlen 
helyzetbe az ország összes önkormányzatát. M indez a szocialista kormányzás ideje alatt történt, 
Gyurcsány Ferenc és Bajnay Gordon mesterkedéseinek köszönhetően. Elmondta, neki már akkor 
is úgy tűnt, hogy az a sok döntés ellenük nem volt véletlen.  Reméli, ezt nem felejti el senki sem. 
Elmondta, hogy azok a városok, akik el akarták látni a feladataikat, a nehéz években is 
kénytelenek voltak hiteleket felvenni. Kaposvár ezek közé tartozik. Látni kell azt is, hogy 
Kaposvár jól vizsgázott a hitel kezelését tekintve. Bizonyítja az, hogy a város már a tavalyi 
esztendőben több mint 4 milliárd forinttal tudta csökkenteni adósságállományát. Így is jelentős 
hitelállomány maradt fenn. Annak köszönhetően, hogy végre van M agyarországnak egy olyan 
Kormánya, amely nem a bankokat akarja konszolidálni, hanem az ország településeit, Kaposvár 
friss levegőhöz jutott. Szerinte még az ellenzék is egyetért abban, hogy az a kormánypolitika, ami 
hitelfelvételre kényszerítette a városokat, az nem segítette a fejlődését és az ott élők 
gyarapodását, hanem visszahatott mindenre. Az a döntés, amely segítséget nyújt nekik adósság-
átvállalás formájában, mindannyiuknak segítséget nyújt. Wass Albert költő szavait használva: 
„Előre csak a jó visz, a gonosz visszahat.” 
 
Szita Károly polgármester megköszönte M ihalecz András tanácsnok úrnak a hozzászólását.  

 
 

-----1. Bizottsági tagok választása  ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy bizottsági helyek illetve egy bizottsági elnöki 
pozíció megürült. Javaslatot tett a helyek betöltésére és kérte a testület támogatását is. A 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság tanácsnoki elnöki helyére kérte, hogy 
Felder Frigyes képviselő urat válassza meg a közgyűlés, akivel már beszélt a felkérésről, és ő 
igent mondott. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2524   Száma: 13.02.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Felder Frigyes megválasztásáról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság tanácsnokának az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester gratulált Felder Frigyes tanácsnok úrnak és jó munkát kívánt neki a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság élén.  
M ivel Karsai Józsefné képviselő lett, ezért kérte őt az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottság külső tagjai sorából törölni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2525   Száma: 13.02.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Karsai Józsefné törléséről az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
külső tagjai sorából az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Szita Károly polgármester Karsai Józsefnét kérte a Sportbizottság tagjai sorába választani. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2526   Száma: 13.02.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Karsai Józsefné sportbizottsági tagságáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester Radák Károly lemondása miatt a Sportbizottság külső szakértői 
tagjának Tardi Tamást javasolta megválasztani. Tardi Tamásnak, ha a testület bizalmát elnyeri, 
akkor esküt kell tennie.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2527   Száma: 13.02.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Tardi Tamás sportbizottsági külső szakértői tagságáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



21/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 202/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozatát a 
következőképpen módosítja: 

 
a. Felder Frigyes a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság tanácsnoka. 
b. Karsai Józsefnét az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külsős szakértő tagjai 

sorából törli. 
c. Karsai Józsefné a Sportbizottság képviselő tagja. 
d. Tardi Tamás a Sportbizottság külső szakértő tagja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Határidő:  azonnal 

 
Szita Károly polgármester ismét kérte Kiss Tamás képviselő segítségét az eskütétel során. 
Eskütétel. 

 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a bizottságok támogatták, csak a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak van módosító javaslata, melyet 
támogatott és elfogadásra javasolt.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2528   Száma: 13.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatával együtt a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77,78 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 4 22,22 22,22 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 5/2013.(III.04.) önkormányzati  
rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, 7/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 11. számú mellékleteként 
csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2529   Száma: 13.02.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77,78 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 4 22,22 22,22 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



22/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel nem 
fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 2.226.611 Ft összeget a bérlakás  
számlák céltartalékban elkülönített kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A 
többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2012. december 31-ei 
egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. március 31. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az 1-2-08-4300-0962-1 számú hitelszerződés szerinti 

hitelkeretből igénybe nem vett 22.543.844 Ft összegű hitelkeretről lemond, felhatalmazza 
a polgármestert a hitelszerződés módosítására oly módon, hogy változatlan futamidő 
mellett a törlesztő részletek kerüljenek átdolgozásra. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. május 31. 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az 1-2-08-4300-0639-9 számú hitelszerződésből 

igénybe nem vett 130.324 e Ft hitelösszegéről lemond. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. március 15. (közlésre) 

 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál 1 fő úszó 

edzői álláshely megszüntetéséről szóló 12/2012. (II. 23.) számú önkormányzati határozat 
3. pontját megerősíti. 

 
   Felelős: Szita Károly polgármester 
   Közreműködik: Dér Tamás intézményvezető 
 Molnár György igazgató 

Határidő: 2013.szeptember 30.  
 

5. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt követő 
években is biztosítani tudja. 

  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 



A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres  
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az Önkormányzat 
fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az ér intett munkavállalók – munkaviszonyba 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. szeptember 30.  

 
 

-----3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2013. évi költségvetéséről ----- 

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

 
Szita Károly polgármester „Elöljáróban szeretném mondani Önöknek, hogy minden bizottság 
megtárgyalta, valamennyi bizottság támogatja a 2013. évi költségvetésünket és módosító 
indítvány nem érkezett a költségvetéshez, a költségvetési rendelethez. 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Biztonságos és kiegyensúlyozott éve lesz Kaposvárnak 
2013-ban, erős város a mi településünk. A korábbi éveknél – szeretném Önöket tájékoztatni – 
jelentősen jobb körülmények között tervezhettük meg az idei évi költségvetésünket és ennek 
három oka van. Ami miatt ezt említem Önöknek egyrészt az elmúlt évben és az elmúlt években 
köszönhető fegyelmezett gazdálkodásunknak és engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet 
mondjak minden kaposvárinak, nem csupán azon kollégáimnak, akikkel közvetlenül együtt 
dolgozunk, de intézményvezetőinknek is azért a partnerségért, amit adtak és nyújtottak 
számunkra, hogy valóban a 2013. esztendő elején elmondhassuk azt mindnyájunkról, hogy ez a 
város, ahol élünk, ez erős város. A másik, ami miatt nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban és 
biztonságosabban tervezhetjük a költségvetésünket, az az új finanszírozási rendszerből adódik, 
illetve abból a struktúrából, amelyet az önkormányzati törvény határozott meg, mely szerint 
hosszú, több mint másfél évtizede megfogalmazott kérésünket megfogadva átalakította az 
önkormányzatok és az állam közötti feladatmegosztást, vagyis újra rajzoltuk azt a térképet, amely 
meghatározza az állami és meghatározza az önkormányzati feladatokat és ennek a finanszírozási 
rendszerét is. És a másik, amelyről már hallhattak korábban is, az a magyarországi 
önkormányzatoknak, településeknek az adósságrendezése, adósság konszolidációja volt. Erre 
szükség is volt, főleg az új rendszer átalakításával, szükség is volt azzal, hogy feladatok mentek 
és feladatok jöttek az önkormányzatokhoz, szükség is volt a stabilitási törvény bevezetése okán, 
ami ugye meghatározza azt, hogy év végére hitelállománya nem állhat fel a településeknek. 
Hosszas tárgyalások eredményeként jutottunk el odáig, amiről Mihalecz András tanácsnok úr is a 
napirend előtti hozzászólásában már beszélt. Varga miniszter úr kaposvári látogatása során 
kezdődött a tárgyalás sorozat, akkor Kaposvár esetében arra a közös álláspontra jutottunk, hogy a 
minimum értéket határoztuk meg, a minimum értéknél pedig az 50%-ot az adósságkonszolidáció 
tekintetében és tárgyalás tárgyalást követett, míg eljutottunk odáig, amirő l tanácsnok úr is  már 
beszélt, hogy 70%-ról sikerült megállapodást aláírnunk a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterével, illetve a Belügyminisztérium miniszterével Kaposvár esetében. Ez a gesztus, azon 



túlmenően, hogy objektív okai is voltak, mint, amiről már beszéltem, a Kormány köszönhet a 
kaposváriaknak azért, hogy a jelentős pénzkivonások ellenére működtetik intézményeiket, 
óvodáikat, iskoláikat, szociális intézményeiket és fejlesztették a városukat. Köszönet azért, hogy 
a nehéz időszakban is éltették ezt a várost. Ez a három ok az, ami miatt egy stabil, 
kiegyensúlyozott költségvetést tudtam Önök elé terjeszteni most. Akik régóta bent ülnek a 
képviselői padsorokban, de akik nem, ők is tudhatják, hogy nagyon régen volt az már a 
települések életében, Kaposvár esetében is, amikor általános tartalékkal tud tervezni egy 
költségvetést. Az általános tartalék 150 millió forint, amelyet cél nélkül, de beállítottunk most a 
költségvetésbe. S ami a költségvetésnek az egyik tartalmi részét illeti, láthatják, hogy mindaz 
megjelenik bent, amit a kaposváriak kértek tőlünk, és amire tőlük felhatalmazást kaptunk. A 
„Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai programunkat folytatjuk annak érdekében,  
hogy a közösen megfogalmazott, a városlakók által számunkra feladatként kitűzött célokat az 
évtized végéig el tudjuk érni. A mindennapok biztonságának megteremtésén túl jelentős 
fejlesztések is lesznek ebben az esztendőben is Kaposváron. Fejlesztünk, beruházunk és a tavalyi 
évben elkezdett, az idei évben folytatott, illetve az idei évben is sok beruházásunk kezdődik, 12 
milliárd forint összértékű beruházási programot indítottunk, illetve indítunk ebben az 
esztendőben. M égpedig Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak: új hitel nélkül! Ez az ereje ennek a 
városnak. És azt hiszem, hogy ez az igazi csattanós válasz a fanyalgóknak, ez az igazi csattanós 
válasz a város összeomlásáról korábban vizionálóknak. Engedjék meg, hogy néhány (a teljesség 
igénye nélkül néhány) 2013-ban megvalósuló célról adjak Önöknek tájékoztatást. Támogatási 
szerződéssel rendelkezünk és többször beszéltünk már arról, hogy a Béke Füredi Lakótelep két 
tömbjének átalakítását követően most a volt Domus Áruháztól a Sávházig tartó területrészt, 
lakótelepi részt újítjuk fel. Ez a város egyébként legöregebb lakótelepi része. Itt nem csupán a 
közterületek rendbetételére, parkok, játszóterek kialakítására, közművek cseréjére kerül sor, 
hanem nagyon sok társasház energiatakarékossági beruházását is támogatjuk, nyílászáró cseréket, 
tetőszigeteléseket és a külső homlokzat szigetelését is. Én nagyon remélem, hogy ez a program 
ütemezetten halad, a közbeszerzési pályázati kiírás már le van adva és a napokban meg is jelenik.  
Szintén sikerült elnyernünk egy jelentős városrehabilitációs programot a Nádasdi utca és 
környékének a rendbetételére, ez a program is több mint 1 milliárd forintba fog kerülni. Egyszer 
kérdezték tőlem és itt szeretném Önök előtt is megerősíteni, erre a beruházásra is támogatási 
szerződéssel rendelkezünk már, a döntés megszületett a támogatási szerződés aláírásra vár.  
Vagyis már csak formális akadályai vannak annak, hogy valóban ezt a beruházást is el tudjuk 
kezdeni. Ez egy jelentős kihívása lesz a Polgármesteri Hivatalnak és nekem is, mert ezen a részen 
olyan közbeszerzési pályázatot szeretnénk kiírni, ahol a közterületi részek rendbetétele, vagyis 
mindazon munkák, amelyekre a környéken élők végzettsége lehetőséget biztosít számukra, azt 
velük kell ellátatni alkalmazottként és fizetésért és nekik kell dolgozniuk azért, hogy a 
környezetük rendbe legyen. Én hiszek abban, hogy akkor jobban magukénak érzik majd, ha 
kétkezi munkájuk is bent volt. Ha ezt nem sikerül megcsinálnunk, akkor inkább visszaadjuk ezt a 
pályázatot, mert ennek ez lenne az igazi ereje.  Én remélem, hogy sikerül ezt is végrehajtani.  
Tavaly elkezdtük a Deseda ökoturisztikai fejlesztését, annak okán is tettük ezt Tisztelt Képviselő 
Hölgyek és Urak, hogy a turizmust egyik fontos gazdaságfejlesztő ágazatnak tartjuk ebben a 
városban és itt van az ország legnagyobb természetes tava, a Deseda, mintegy 10 kilométer 
hosszúságában, Toponár és Kaposfüred alján, viszont nem volt infrastruktúrával úgy ellátva, 
hogy igazi turisztikai, vagy önmagunk számára pihenőhelyé, célponttá válhatott volna. Ezért két 
hidat már állítottunk, egyet a toponári a másikat a kaposfüredi oldalon. Ebben az évben a 11 
kilométer hosszú ökoturisztikai utat csináljuk meg. Ebben az évben elkészül a látogatóközpont. 
Kaposvári kivitelezők készítik a látogatóközpontot, hogy ha arra járnak a toponári oldalon, akkor 



már láthatják a munkálatokat és annak a pályázatnak köszönhetően, amely egy 100%-os 
támogatott 500 millió forintos turisztikai pályázat, amit elnyertünk, ennek egyik eleme a Deseda 
körüli szilárd burkolatú kerékpárútnak a megépítése, ez is elkészül ebben az esztendőben. És 
akkor itt egy pillanatra megállunk. Egy feladatunk van még, hogy a volt Délviép ház, csónakház 
rendbetételére keresünk pályázati forrásokat, hogy akkor tényleg teljes szépségében az is ott 
lehessen. A csapadékvíz-elvezető programot folytatjuk azzal együtt, hogy ez több mint 200 millió 
forintba kerül. Én abban bízom, hogy ebben az esztendőben vagy legkésőbb a következő évben 
lesz új pályázati kiírás, mert a legkritikusabb mély fekvésű területek csapadékelvezetési 
problémáit ezzel meg tudjuk oldani, amit elindítottunk, ugyanakkor nem állhatunk meg, mert 
maradnak még olyan területek, ahol a csapadékvíz-elvezetési rendszerünket fel kell újítanunk, 
illetve karbantartanunk kell, de ugyanakkor a legkritikusabbak ezen beruházás keretén belül 
elkészülnek. Nyár közepére be kell fejeznünk a távhő beruházást, több mint 1 milliárd forintba 
kerül, láthatják a költségvetésünkben is. A távhő beruházásnak az eredményeként a következő, 
vagyis az őszi, az ez évi távfűtési szezont már a kibővített, reményeink szerint kibővített 
fogyasztói körrel kezdhetjük meg, amelyre azért van rendkívül nagy szükség, mert 6800 távfűtött 
lakásra rakódik ma a távfűtés összes költsége és azért, hogy ezt jobban szét tudjuk húzni, ezért 
bővítenünk és új intézményeket, új fogyasztókat kell bekapcsolnunk a távhő rendszerbe.  A távhő 
üzemünk üzemelteti már a kórházban a jelenlegi fűtési rendszert, nagyon remélem, hogy ennek a 
beruházásnak a kapcsán sikerül közbeszerzéssel majd elnyerni a távhő üzemeltetését, mert a 
kórház is távfűtött, illetve távhővel fűtött rendszer lesz. Talán már említett Önöknek, maga a 
kórház annyi energiát föl fog venni, mint most a 6800 lakás és az összes intézményünk, olyan 
nagy teljesítményű lesz. A tömegközlekedésben a dinamikus utas-tájékoztató rendszer mellett a 
buszvárók, buszmegállók infrastrukturális átalakítása is megtörténik. Buszöblöket már építettünk 
és ha jól emlékszem rá 59, vagy alpolgármester úr segít: 59 új buszvárót fogunk telepíteni a 
városban. Azt javaslom Önöknek, hogy kísérjék figyelemmel a Kaposvári Élelmiszer Programot 
az Egyetem közvetítésében. Ezen a héten is a Kaposvári Élelmiszer Programról tart tudományos 
üléseket és tanácskozásokat a Kaposvári Egyetem – amely egyébként holnap is folytatódni fog – 
annak kapcsán, hogy több mint 1 milliárd forintért egy élelmiszervizsgáló labort építettek és 
ennek a működését kívánjuk, ennek a meglétét kívánjuk felhasználni arra, hogy a kaposvári 
élelmiszergazdaság szereplői minősített, garantáltan egészséges termékre kaphassanak majd 
később védjegyet. Hisz megnyertük azt a pályázatot is, amely a Kaposvári Élelmiszer Program 
egy új állomását, ez évi állomását a Kaposvári Élelmiszer Védjegy Program bevezetését fogja 
jelenteni.  Ennek az a célja,  hogy a helyi termelést összekapcsolja a helyi fogyasztással, vagyis 
akkor, amikor majd a bemutatott emblémát látni fogják egy-egy terméken, akkor azt azzal a 
tudattal vásárolják, hogy biztos, hogy itt készült ebben a városban, vagy ennek a környékén és 
azzal a tudattal vásárolják,  hogy biztos, hogy azt is kapják, ami rá van írva a csomagoló 
burkolatra és nem mást. És ennek a pályázatnak a keretén belül a Nagypiacnál pedig talán az év 
végére már egy 200 terméket forgalmazó áruházat is építünk, ide a beszállítók a városi és a 
városkörnyéki termelők és őstermelők lesznek ebben a boltban. A Laktanya utca felől lesz ennek 
a boltnak a bejárata. És ezzel, illetve a piac külső területének a területrendezésével – ugye ott 
bontásokat végeztünk, díszburkolatot helyezünk még el, erre 40 millió forintot költünk – fejezzük 
be a Nagypiacunknak az átalakítását. Nagyon sokat várunk attól, hogy energiagazdálkodásunk 
tekintetében tudunk-e lehetőséget kínálni, nem csupán intézményeinknek, mert arról már tudnak 
a pályázatokról – ma is került be ide a közgyűlési előterjesztésbe energiatakarékossági pályázat – 
hanem tudunk-e lehetőséget ajánlani Kaposvár lakóinak arra, hogy akkor, amikor villany és 
gázról beszélnek,  hogy villany és gáz energiát vesznek igénybe, akkor nyúlhassanak ne csupán az 
E.ON-hoz, hanem valamilyen megújuló energiához is. Ezért a költségvetésbe beállítottuk a 



pályázati kiírást, én már láttam, remélem, hogy hamarosan meg is jelenik. Az egész városra egy 
energia felmérést, egy energia auditot készítünk, amelynek a legjelentősebb lényege az, ennek a 
tanulmánynak javaslatot kell arra tennie, hogy a város lakói számára is milyen formában tudjuk 
hozzáférhetővé tenni a megújuló energiákat vagy a megújuló energiák közül melyiket. Nagyon 
remélem, hogy kapunk megfelelő alternatívákat ennek érdekében.  A KOM ÉTÁ-ról már többször 
hallottak, arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy tegnapelőtt a M agyar Fejlesztési Bank 
Invest-nél a KOMÉTA és a mi részvételünkkel tartott tárgyaláson úgy tűnik, hogy az 
alapelvekben megállapodtunk, azokat a garanciális feltételeket, amelyeket Önök támasztottak 
befektetésünk elé,  azokat elfogadták a felek,  most már a jogászokon múlik az, hogy ezt végleges 
formába öntsék annak érdekében, hogy jövő héten alá tudjuk írni. Remélem az aláírás is 
megtörténik és ezzel tulajdonosai leszünk, tulajdonrészt vásárolunk a KOMÉTÁ-ban sok-sok 
ember biztonsága érdekében. És ha megnézik a feladatokat, amik itt vannak, látják a különböző 
intézményi finanszírozásokat és láthatják a közétkeztetésre vonatkozó egyensúly javulásunkat, 
had használjam ezt a szót a költségvetési koncepcióhoz képest, láthatják az óvodák kiemelt 
finanszírozását és láthatják a szociálpolitikai kiadásunknál is azt a hatalmas összeget, amellyel 
segítséget tudunk nyújtani mindenkinek. És még egyre szeretném felhívni a f igyelmüket, ami 
legalább ugyanilyen fontos, mint amit elmondtam. Az Önkormányzatnak vannak kötelező és 
vannak önként vállalt feladatai. A kötelező feladataira az Önkormányzat kap állami apanázst, az 
önként vállalt feladataira egy fillért sem, mert ezeket a város önként vállalta fel. Viszont a város 
élete, működése szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy az önként vállalt 
feladatainkat továbbra is fenntartsuk. 2,4 milliárd forint az 2013-ban, amit a város közösségeire 
önként vállalt feladatként beállítottunk a költségvetésben, ez egy nagyon nagy fegyvertény, hogy 
erőnkből telik az is, hogy állami támogatások, állami források nélkül, önmagunk által felvállalt 
feladatokat 2,4 milliárd forint értékben, saját erőként biztosítani tudjuk. Ezért mondom azt 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak,  hogy biztonságos költségvetésünk van,  erős város Kaposvár 
és ebben az évben azt a lehetőséget is kihasználjuk – 50 millió forintot különítettünk el, a 
céltartalékban találják meg a költségvetésben, – hogy már előkészüljünk egyrészt a következő évi 
feladataink megvalósítására, de már most elkezdjük a munkát a következő Európai Uniós hétéves 
pénzügyi ciklusban annak érdekében, hogy az ott megjelenő irányelveknek megfelelően a 
támogatásokat, amelyeket Kaposvár kapna, maximalizálni tudjuk. Ezekkel a szavakkal ajánlom 
szíves figyelmükbe a város 2013-as költségvetését. Szeretném megköszönni kollégáimnak az 
előkészítésben végzett munkát és hálás köszönetem a bizottságoknak. A bizottságok 
megtárgyalták és régen fordult már elő (például a Pénzügyi Bizottságon) az, hogy egyhangú 
szavazattal támogatták a 2013-as városi költségvetés elfogadását.” 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a város célja a helitt 
termelés és fogyasztás összehangolása és ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy ennek 
eszközeként a helyi pénz, mint olyan, miért nem merült fel, hogy esetleg bevezetésre kerül, hogy 
elősegítse e célnak az elérését. Megkérdezte, hogy nagyjából mikorra várható a Nádasdi utca 
felújítására vonatkozó projekt aláírása? Az előterjesztésben látszik, hogy 0,8 milliárd forint 
forráselvonás történik, ezzel kapcsolatos kérdése az volt, hogy emellett a polgármester miért látja 
biztonságosnak a város költségvetését? A szociális biztonságra hangsúlyt helyeznek. 
M egkérdezte, hangsúlyt helyez-e a város arra, hogy a szociális támogatások igazságosan 
legyenek elosztva? 



 
Pintér Attila tanácsnok első kérdése az adósságkonszolidációval volt kapcsolatos. Jogszabály 
szerint az adósságkonszolidáció mértékét az Állam úgy állapította meg, hogy figyelembe vette a 
települések adóelőleg képességét és így hozott létre négy kategóriát, 40%, 50%, 60% és 70%-os 
támogatási mértéket. Kezdetben az 50%-os támogatási mértékben gondolkodtak, ez az adóelőleg 
képesség számítás alapján volt-e így vagy adott esetben az adóelőleg képesség számítás alapján 
jogosultak voltak akár a magasabb összegű támogatásra, illetve adósság átvállalásra a 60%, 
illetve a realizált 70%-os adósságkonszolidációra.  Elmondta, az előterjesztésben szerepel, hogy 
nagy összegű betétlekötések révén kamat bevételekhez jutnak ebben az évben. Kérdése az volt, 
hogy miből fogják lekötni ezt a nagy összegű lekötést és vélhetően mekkora mértékű lesz az a 
kamat bevétel, amit ebben az évben realizálhatnak majd? Tartalmazza az előterjesztés, hogy az 
út-, híd- és járdafelújításra a költségvetésben 20,8 millió forint van beállítva, Közmeghallgatáson 
elhangzott, hogy ez az összeg nagyon kevés lesz, és ezt emelni kell majd. Az előterjesztésben a 
Polgármester 10 millió forintoson emelésre tesz javaslatot. Szerinte az utak, járdák jelenlegi 
állapotához képest ez az összeg elképesztően kevés. Elmondta, hogy a költségvetésbe 21,5 millió  
forint van beállítva intézmény felújításra, szerinte ez az összeg is – az intézmények állapotát látva 
– kevés. Megkérdezte, hogy év közben meg tudják-e emelni ezt az összeget, illetve a 
Polgármester tervez-e olyan lépést, hogy akár a tartalék terhére mégis csak történjen intézmény 
felújítás a városban? Elmondta, hogy a januári rendkívüli Közgyűlésen, amikor a KOM ÉTÁ-ba 
történő befektetésükről döntöttek, akkor tett egy határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés 
elfogadott, megkérdezte, hogy a Kormány azóta válaszolt-e a döntéskezdeményezésükre, ha igen,  
akkor mi a válasz? Végül megkérdezte, hogy tervez-e valamilyen lépést a Polgármester a Bene 
Ferenc Labdarúgó Akadémiánál történtek kapcsán? 
 
Szita Károly polgármester „M egvizsgáltuk, mondhatnám azt Önnek Kedves Képviselő Úr, 
hogy másfél éve foglalkozunk vele és eddig nem olyan jók a tapasztalataink. Én a veszprémi 
polgármester kollégámmal is többször beszéltem. Ugye ott van, ott már működik, talán a 
legkorábbi helyi pénz és jelen pillanatban még a költségvetésükből nagymértékben hozzá kell 
járulniuk ehhez a rendszerhez. Én mindenképp szimpatizálok ezzel a gondolattal, hisz az ötlet 
rendkívül jó, amit kitaláltak. Három vagy négy helyen alkalmazzák most jelen pillanatban még az 
országban, de itt a belső kollégáimmal való egyeztetésnél is úgy döntöttünk, hogy egyrészt tudva, 
hogy még költségvetési kiegészítést igényel ez a rendszer azokon a településeken, ahol 
bevezették, várunk egy kicsit, amíg kiforrja magát a rendszer. M ert az ötlet jó, előbb utóbb 
szerintem nálunk is sor fog erre kerülni, de most még nem érett meg arra az idő, az eddigi 
tapasztalatok alapján, hogy belevágjunk ebbe a vállalkozásba, de nem új dolog, amit Ön említett. 
A Nádasdi utcai szociális rehabilitációs programunk hetek kérdése – nézek itt Igazgató 
Asszonyra, igen Ő bólint is, – hisz a támogatási döntés megszületett, az értesítést is megkaptuk 
róla, ezt követően hetek kérdése, hogy a támogatási szerződést is aláírjuk. És amikor a támogatási 
szerződést aláírtuk, ezt követően rendelkezhetünk csak azokkal a jogosítványokkal, hogy 
pályázatot írunk ki. Képviselő Úr, azért is, mert, hogy ha volt ideje és lehetősége tanulmányozni a 
költségvetést, akkor ebből ezt látja, engedje meg, hogy kettő szempontot megemlítsek. Egyrészt 
láthatja azt, hogy új hitelt nem veszünk fel ebben az évben, azt is érzékelheti, hogy 12 milliárd 
forintos beruházási, fejlesztési programot finanszírozunk a költségvetésben új hitel nélkül.  
Emellett azt is láthatja, hogy 150 millió forint általános tartalékot tudtunk még ennek kapcsán a 
költségvetésben képezni. Láthatja azt is, hogy mindez, hál Isten úgy alakult, hogy ennek ellenére 
mind az óvodák finanszírozása is erősebb lesz, mint például a gyermekétkeztetés finanszírozása 
is. És azt is a szíves figyelmébe szeretném ajánlani, hogy most még a költségvetésben úgy 



szerepel a költségvetési számokban, hogy nincs adósságkonszolidáció, ezt az előterjesztést így 
hoztam be Önök elé. Egyszerűen ennek két oka van, egyrészt nem tudhattam azt előre, hogy 
milyen adósság átvállalás mértékben tudunk megállapodni, ez az egyik oka, másrészt, ha tudtam 
volna, a 70%-ot akkor sem hoztam volna most még be, mert magára az adósság rendezésre június 
28-áig fog sor kerülni. Hisz a Kormány, az Államadósság Kezelő Központ ezt követően 
csomagban ül le a pénzintézetekkel tárgyalni és június 28-a a határidő. Ennek a mértékét, ennek a 
14 milliárd forintnak az éves szintre eső tőke és a kamat mértékét, amely most még úgy van bent 
ebben a költségvetésben, hogy fizetjük ebben az esztendőben is, azt majd a költségvetési rendelet 
módosításakor, szeptemberre fogom Önök elé terjeszteni. Azért mondtam azt, hogy erős város 
Kaposvár, ezekkel együtt is. Nyugodt szívvel ajánlom a f igyelmébe. Ez mindig egy okkal és 
joggal felvetett kérdés, amit Ön mond. Hogy, ha már közel 1 milliárd forintot, valamikor 1 
milliárd forinttal többet szerepeltetünk a költségvetésünkben különböző támogatási formákra – a 
szociális támogatásokról beszélek – és a szíves figyelmébe szeretném azt is ajánlani, hogy abban 
a táblázatban, ha fellapozza a költségvetést, amikor a szociálpolitikai kiadásaink táblázatát látja, 
hát akkor három rublikát lát, ebből csak kettőt szeretnék megemlíteni. Az egyik az, amihez van 
állami támogatás, a másik rubrika az, amihez nincs állami támogatás. Na, az, amihez nincs állami 
támogatás, az a szociálpolitikán belül mind önként vállalt feladat, ezt mi találtuk ki, mi tartottuk 
fontosnak, mi alkottunk rendeletet, mert kevésnek tartottuk azt, hogy csak – idézőjelben „csak” – 
azt a szociálpolitikai rendszert működtessük, amit az állam a törvényben kötelező jelleggel 
számunkra ad. Hogy ha ezt összeadja, ez 14, már az önként vállalt szociálpolitikai támogatásunk, 
amit mi vállaltunk fel, az 14 különböző támogatási forma. És teljes okkal merült fel mindig az a 
kérdés, van ez az irgalmatlan nagy pénz, vajon valóban azokhoz jut-e, akik arra valóban 
rászorulnak. M ost egyfelől nyugodt vagyok, hogy az esetek 95%-ában egész biztos, de érzi ebből 
a számból is, hogy bennem is bennem van az, hogy valóban az az 5% szűkíthető még tovább. Én 
kollégáim működési tevékenységét a szociálpolitikai irodán ismerem és tűzbe teszem értük a 
kezemet, de ez még kevés lenne, mert maximum leég.  A másik viszont azt is tudom, hogy évente 
több mint 3000 környezettanulmányt is lefolytatnak, vagyis akkor, amikor egy szociális 
támogatásról döntenek, akkor nem úgy döntenek, hogy alapvető információkat ne szereznének 
be, személyesen kimennek, és majdnem ismernek már mindenkit. Szóval tudják a család szociális 
körülményét is. De ugyanakkor vannak olyan törvények, amelyek nem adnak számunkra 
mérlegelési lehetőséget, hogy adjuk a támogatást vagy ne adjuk a támogatást. A törvényi 
szabályozás alapján, ha megfelel a feltételeknek, adnunk kell. Amiben mi szabályozni tudunk és 
megadja számunkra a mérlegelési lehetőséget az az önként vállalt feladataink, mert arra mi 
alkotunk rendeletet, hogy milyen szempontok, milyen formák alapján adhatunk. De gondoljon 
csak bele, hogy milyen igazságtalan volt az a rendszer, amikor a családi támogatásokat csak 
kapták agyba-főbe, s nem kötötték feltételhez. Nem kötötték feltételhez például azt, hogy járjon 
iskolába a gyerek, nagyon örülök annak, hogy a polgári Kormány visszahozta ezt az intézkedést, 
mert ezzel igenis  feltételhez tudja kötni magát a támogatást. Én nagyon bízom kollégáimban a 
tekintetben, hogy a szociális támogatások oda kerülnek, ahova kerülniük kell, és ezzel nem azt 
mondtam, hogy lenne olyan rendszer, amin ne lehetne javítani. A bizalmam erős irányukban, 
mármint a kollégáim irányába. A tárgyalások úgy zajlottak, egyrészt volt egy csomó 
adatszolgáltatás, azt követően M iniszter Úrral leültünk, ugye a törvény 40 és 70%-os mértéket 
határozott meg az ötezer főnél nagyobb lélekszámú településeknél és a Kormány úgy döntött, 
hogy a megyeszék helyekkel, a megyei jogú városokkal külön tárgyal még efelé. De kértek 
adatokat, az adatok alapján, az adóerősség kapcsán 50% feletti érték jött ki, egyébként 
mindegyik, ha jól emlékszem rá egyetlen egy megyei jogú város sincs talán, amelyik 55% alatt 
részesülne az adósságkonszolidációból. És azt követően pedig elkezdtünk tárgyalni, mert 



megkapták a megyei jogú városok azt a lehetőséget, hogy érveljenek amellett, hogy miért 
gondolják azt, hogy az adóerősségi táblán túlmenően még magasabb konszolidációba 
részesüljenek, ezt kollégáim jó adatszolgáltatásának és a jó tárgyalásnak köszönhető, hogy idáig 
eljutottunk. Legfőbb érvem egyébként az volt, hogy azért kérünk mi 70-et, mert tőlünk többet 
vittek el az előző kormányok, ez egy elég nyomós érv egyébként, amit most megfogalmaztam. És 
azért kértünk 70-et, mert tőlünk többet vittek el, mint másoktól, ez egy nyomós érv volt. Nyomós 
érv volt a Kormánynál, hogy ezt megkapjuk. De én azt javaslom Önöknek, hogy örüljünk neki,  
mert ennek nem lehet nem örülni és ne is fanyalogjunk rajta. Örüljünk mindnyájan annak, hogy a 
város polgárai erőfeszítését, erőfeszítéseit értékelte a Kormány. Nem csak Kaposvárét, hanem a 
kistelepülésekét is és a többi megyeszékhelyét is. Értékelte és megköszönte ezzel azt a sok-sok 
erőfeszítést, amit az ínséges időkben is tettek, hogy működjön a város, működjenek az 
intézmények és legyenek fejlesztések. Én tiszta szívemből ajánlom Önöknek az örömet e 
tekintetben. Az örömet, a tiszta szívből való örömet. M inden évben készítünk likviditási tervet, ez 
jellemző az idei költségvetésünkre is és látjuk előre azt, hogy mikor van szabad forrásunk. Nem 
azt mondom, hogy pontosan, de majdnem pontosan előre tudjuk, hogy mikor van szabad 
forrásunk, a likviditási terv határozza meg, hogy mikor lesznek kifizetéseink, látjuk, hogy mikor 
kapunk állami támogatásokat, látjuk azt, hogy mikor jönnek be a helyi adók és nagyjából tudjuk 
azt, hogy mennyi szabad forrásunk áll rendelkezésre az adott időben, amit nem a számlán 
kívánunk tartani, hanem bankbetétben elhelyezni és lekötni. Egy hónapra, két hétre,  két hónapra, 
attól függ, hogy meddig van ez a likvid eszköz. Látjuk ezt ebben az idei költségvetésben és ebből 
számoljuk a megnövekedett kamat bevételeket. És persze bízunk abban is, hogy ez a lekötendő 
betét állományunk növekedni fog június 30-át követően, amikor már a rendezése is megtörténik 
majd pénzügyileg is az adósság konszolidációnak, hisz akkor ebben az esetben a második félévi 
tőke és kamattörlesztés egy részétől már mentesülni fogunk, de ez majd akkor lesz pontosan 
számszerűsítve. Igen, teljes mértékben egyetértek Önnel, az út-, híd-, járdafelújításokra ebben az 
esztendőben sem tudunk annyit költeni, mint amennyit szeretnénk, de szeretném előre jelezni és 
az optimizmusát e tekintetben növelni, hogy ebben az esztendőben a céltartalékban szereplő keret 
egy jelentős része arra fog fordítódni, hogy előkészítsük, megterveztessük mindazokat a 
feladatainkat, köztük nagyon jelentős út- és hídfelújítási feladatainkat is, amelyek a következő év 
tavaszán indulhatnak. Ebben az esztendőben Alpolgármester Úrtól azt kértem a 
Város gondnokságon keresztül, hogy abban a pillanatban, amikor lehetővé teszi az idő, 
hatékonyan és precízen a tél által az utakon okozott fájdalmakat szüntessék meg, ezt az időszakot 
áthidalva. Akkor, hogy ha valami nagyon nagy probléma történik az utak és a járdák esetében,  
ezekre mindig lesz a költségvetésünkben – függetlenül attól, hogy nincs nevesítve – pénz az 
elkövetkező időszakban is. Intézmény felújítás. Örülök annak, hogy a képviselő-testület az eddigi 
véleményével, szavazataival eldöntött egy metodikát. És a metodika pedig az, hogy nyilvánvaló a 
kisebb, az intézmények működését gátló feladatokat, azt mindig karbantartani kell, illetve a 
felújításokat el kell végeznünk. De eldöntött egy metodikát, hogy az intézményeink felújítását 
most már nem úgy kezeli, hogy megjavítom a tetőt, nem úgy kezeli, hogy lefestem a 
homlokzatot, hanem komplexen próbálja kezelni, mégpedig figyelembe véve az 
energiatakarékossági szempontokat is. Ez az irány, ennyi szerepel most a költségvetésünkben, de 
a mai képviselő-testületi ülésen is jóval többet fog jóváhagyni, jóval nagyobb összeget az 
intézmény felújításokra – 100 millió forintos nagyságrendet, mondja a Főjegyző Úr –, mert 
szeretnénk a nyílászárókat kicserélni komplexen, a kazánt kicserélni, a fűtés rendszert 
rekonstruálni, a homlokzatot megerősíteni,  a tetőt szigetelni, mert erre kapunk lehetőséget az 
energiatakarékosságot is  hozó pályázatoknál. Szóval ezen az úton indultunk el, mert így tudjuk a 
lehető leghatékonyabban felújítani őket, minthogy önállóan nekiállunk egy intézmény 



homlokzatát felújítani, megjavítani. Ezt csak 100%-os önkormányzati támogatással tudnánk 
megtenni vagy berakjuk egy olyan energiatakarékossági pályázatba, aminek része, finanszírozza 
maga a pályázat is az intézmény hőszigetelését kívülről, mert utána a festék az már 
értelemszerűen rámegy. Vagyis a költségvetésben kevés, ami reményeim elégséges lesz a kisebb 
feladatokra, a nagyobbakat pedig komplexen ebben az irányban indítjuk el. Két hete írtam 
körülbelül alá azt a levelet, ami képviselő-testületi döntésen alapul, hogy kértük a képviselők 
döntése alapján, hogy az élelmiszerek áfáját csökkentse, vagyis nem járt le még a határideje a 
válasznak, és én remélem, hogy nem csak légből kapott kacsa az a hír, amit a sajtóban olvasni 
lehetett, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium nagyon erősen nemcsak gondolkodik,  hanem talán 
már előterjesztést is tett a Kormány elé – de ebben bizonytalan vagyok – az áfa-csökkentésről. Az 
iskola igaz gatója és a kollégium igaz gatója megtette a szükséges intézkedéseket. Ugyanakkor 
most már csak közvetett szerepünk van csak az iskolában és a kollégiumban, és már az épület 
sem a miénk. 
Nem a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiáról van szó – bocsánatot kérek. Szóval tönkre lehet 
tenni egy fiatalokat nevelő egyesületet, ezért ne a sajtóból értesüljön, tényleg erre szeretném 
kérni. Ne abból értesüljön, mert nem a legjobb hírforrás, tényleg az újság nem a legjobb hírforrás 
és ráadásul nem a legbiztosabb. A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia egyik diákja a sértett s a 
kettő között óriási különbség van. Elkezdtek felépíteni valamit, azt egy ilyennel tönkre lehet 
tenni, ráadásul úgy, hogy kiemelt akadémia vagyunk, Magyarország hat labdarúgó akadémiája 
közül az egyik a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia. Szeretnék mindenkit óvatosságra inteni, a 
rendőrségtől úgy tájékozódtam, hál Isten egyedi esetről van szó, ami azért fontos, de ugyanakkor 
pedig az is fontos, hogy a kollégium igazgatója megtette a szükséges  intézkedéseket vagy már el 
is tanácsolta azt a 17 éves fiatalt vagy felfüggesztette a működésében és tevékenységében.  
Tisztelettel köszönöm szépen a kérdéseiket, a hozzászólások következnek.” 
 
 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 
Kiss Tamás képviselő szerint Svájcban kiforrott rendszer a helyi pénzrendszer, továbbá, 
Sopronban is remekül működik a helyi pénz. Ha a költségvetésből kell támogatni a helyi pénznek 
a kialakítását, és a helyi pénzzel a multikkal szemben a helyi gazdaságokat tudják támogatni, 
hogy ha az idegen árukkal szemben a helyben termett árukat tudják támogatni, akkor szerinte van 
helye a költségvetésben ennek a támogatásnak is. A szociális támogatás elosztásával 
kapcsolatban elmondta, hogy nem a hivatal dolgozói ellen irányult a kérdése, csak a 
mindennapokban az látható, hogy olyanok kapnak támogatást, akik utána a társadalom asztalára 
semmit sem tesznek le. Bízott benne, hogy az Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított 
szociális támogatások igazságosan kerülnek kiutalásra. 
 
Felder Frigyes tanácsnok a realitások talajára húzta vissza a vitát, mielőtt örömtáncot lejtene 
azért a testület, mert a Kormány átvállalta az adósságukat. A bizottsági ülésen támogatta a 
költségvetést, melyet most is támogat, de be kell látni, hogy az adósságot nem kitermelik, hanem 
adminisztratívan leírják. Szerinte az lenne az igazi öröm, hogy ha M agyarországon olyan 
gazdasági teljesítmény lenne, hogy az adósságot ki tudnák termelni.  Elmondta, hogy amíg 
M agyarországnak nem lesz fenntartható gazdaságpolitikája, addig teljesen mindegy, hogy a 
kaposváriak hogyan teljesítenek, mindegy, hogy milyen a költségvetés, ez semmit nem fog érni.  
Elmondta, hogy a szakmailag jól összerakott költségvetést támogatja.  
 



dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy a város idei költségvetéséből is jól látszik, hogy új 
gondolkodásmód köszöntött be az önkormányzatok gazdálkodásában. Szerinte is megindult az a 
folyamat, hogy mindenki azt csinálja, ami a feladata. Ehhez már megteremthetőek a források. 
Pintér Attila tanácsnok Úrnak elmondta, hogy a források az eredményes országépítéshez, a 
szolgáltató városvezetéshez is megteremthetők és megteremtendők az egyéni boldoguláshoz is. 
Kaposvár város költségvetése ebben az évben sem tervez működési hiányt. Baka alpolgármester 
mindig azt mondta, hogy hitelt csak fejlesztésekre szabad felvenni és akkor, ha kamatostól képes 
visszafizetni önmagát majd később. Véleménye szerint a költségvetésnek második kiemelendő  
pontja az, hogy a várost hitel nélkül is lehet magas színvonalon üzemeltetni, ehhez kétségtelenül 
nagy és kiemelkedő segítséget nyújt a Kormányzat nagyvonalú adósság átvállalása. A 
költségvetés működési hiány nélkül is lehetővé teszi azt, hogy az Önkormányzat jó gazda 
gondosságával gazdálkodjon Kaposváron. Szerinte az intézményeik, gazdasági szolgáltató 
társaságaik működése stabil, magas színvonalú és megfizetethető. Aki mégis rászorul, az 
fordulhat segítségért a Polgármesteri Hivatal megfelelő igazgatóságához. Elmondta, hogy a város 
takarékos gazdálkodás mellett is vállal nem kötelező önkormányzati feladatokat – ahogy 
Polgármester Úr is mondta – 2,4 milliárd forint nagyságrendben, azért, hogy a kaposváriak élete 
könnyebb és gazdagabb legyen. A beruházások is  tovább folytatódnak, a város és közvetlen 
környéke megfogható anyagi értékekben, megújuló közterületekben, épületekben, parkokban is 
gazdagodik. M indezt az bizonyítja, hogy Kaposvár 2013. évi költségvetése reális, megalapozott, 
jól átgondolt. Ezért támogatta és javasolta elfogadásra. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy Orbán Viktor legutóbbi sajtótájékoztatóján azt mondta, 
hogy azok a települések kapnak 70%-os támogatást az adósság konszolidáció tekintetében, 
amelyek a legrosszabb pénzügyi helyzetben vannak. Szerinte, ha ez igaz, akkor Kaposvár nem 
volt valami rózsás helyzetben. Beleszámítva azt is, hogy a polgármester és a hivatal munkatársai 
mindent megtettek annak érdekében, hogy egy olyan egyezség köttessen, amely a város javát 
szolgálja. Véleménye szerint, ha igaz a kormányfő állítása, akkor a város nem volt jó pénzügyi 
helyzetben. Szerinte ezt őszintén el kellene ismerni, még mielőtt azt mondanák, hogy a 
kaposváriak ajándékba kapták, elismerésként kapták az erőfeszítéseik miatt. A helyzet nem 
ennyire egyértelmű és szerinte ez nem is így történt, hanem ha igaz, akkor az adóerő számítás 
alapján minden településnek a saját kategóriájában kellett teljesíteni az adóerő képességet illetően 
és azok a települések, amelyek a saját kategóriájukban még az 50%-os mértéket sem érték el, 
azok kaptak 70 %-os állami átvállalást. Elmondta, hogy nézzék meg a számokat a 
költségvetésben, láthatják, hogy az állam elvesz feladatokat Kaposvártól, ezzel együtt elvette a 
feladat teljesítésének forrásait is, de nem annyit, amennyibe a feladatok kerültek, hanem jóval 
többet. Ebből jön az az összeg, amelyre már az ülésen utaltak, mínusz 813 millió forint, amivel 
kevesebbet kap Kaposvár. Véleménye szerint nem lenne akkora a derű, ha nem kompenzálódna 
valahogyan. Szerinte úgy kompenzálódik, hogy az adósságkonszolidáció az éves adósság 
tervüket körülbelül ugyanekkora összeggel csökkenti. Őszintén el kell ismerni azt, ami némi 
derűre ad okot, hogy ha az éves adósság terhük csökken, akkor a jövőben, főleg 2014-től induló 
európai uniós fejlesztési időszakban az EU 7 éves költségvetésének forrásait kicsit nyugodtabban 
tudják igénybe venni, mert esetleg olyan fejlesztéseket is meg tudnak valósítani,  amelyek nem 
minimális önrészt igényelnek. Szerinte lesznek olyan fejlesztéseik, ahol szükség lesz forrásra. 
Elmondta, hogy előző nap Polgármester Úr az évértékelőjében említette, hogy nem „úri 
passzióból” vettek fel hitelt az elmúlt időszakban, hanem azért, hogy fejlesszenek. A 
fejlesztéseket, amelyeket megvalósítottak, együtt valósították meg, mindannyian megszavazták és 
ráadásul az előző kormányok is támogatták a fejlesztési politikát, minden kiemelt fejlesztésüket 



támogatták. M egtehették volna, hogy kevesebb hitelt vesznek fel és kevésbé adósítják el a várost, 
de nem ez történt. Ki tudhatta, hogy egy kormányváltást követően az önkormányzatoknak olyan 
lehetőségük lesz majd, hogy az állam adósságot vállal át. Szerinte az adósság átvállalás nem azt 
jelenti, hogy a fedezetét nem kell előállítani, ami nekik most papíron könnyebb, de az országnak,  
a nemzetgazdaságnak ugyanúgy teher, ugyanis ennek a fedezetét valakinek elő kell állítania.  
M ivel a nemzetgazdaság része Kaposvár és a kaposváriak, nekik is lesz közük ahhoz, hogy a 
terheket valamilyen módon közösen vállalják. Nem arról szól a kormány gazdaságpolitikája,  
hogy nincs megszorítás, hanem arról,  hogy nagyon kemény megszorítások vannak. Látni lehet, 
hogy a munkának a bére, például a közmunka bére csökkent, nem annyi, mint 2010-ben. Nem 
sorolta fel az összes intézkedést, azokat a plusz adóterheket, amivel szembe kellett néznie a 
magyar állampolgároknak 2010-et követően. Orbán Viktor M iniszterelnök volt az, aki az előző 
kormányok idején buzdította az önkormányzatokat, hogy vegyenek fel hitelt a fejlesztéseikhez, 
melyet meg is fogadtak.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok Pintér Attila tanácsnok hozzászólása miatt kért szót. Egy mondás 
szerint „ajándék lónak ne nézd a fogát”, szerinte egészséges ajándék lovat nem szabad leszólni. 
Pintér Attila tanácsnok hozzászólásában ezt tette. Nem alanyi joga egyik önkormányzatnak sem, 
hogy a Kormány pénzt adjon neki.  Kaposvár 14 milliárd forint könnyítést kap. Szerinte ennek 
minden feltétel nélkül örülni és ezt támogatni kell.  
 
Mihalecz András tanácsnok kérte a kaposváriakat, hogy ne hagyják azt, hogy elrontsák azt az 
örömöt és büszkeséget, ami ilyenkor eltöltheti a város összes lakóját, továbbá ne hagyják, hogy a 
szocialisták megint fanyalogva elrontsanak egy sikertörténetet. Szerinte a szocialisták abban 
érdekeltek, hogy az örömöt elrontsák és abban érdekeltek, hogy minél rosszabb legyen 
mindenkinek. Ha pedig olyan változás történik, hogy javul a város helyzete és ennek 
köszönhetően az itt élőknek az életminősége is  javul, a városuk fejlődhet, ennek egyszerűen nem 
tudnak örülni. Véleménye szerint az igazság mindig a tényekben van nem a magyarázatokban, 
ugyanis amit Pintér Attila tanácsnok elmagyarázott, annak semmi köze a valósághoz. Úgy 
beszélnek a szocialisták, mintha a holdról jöttek volna, és nem tudnák, hogy mi történt 2002-től 
2010-ig.  Felháborítónak tartja azt, hogy nem tudnak semminek örülni, amikor végre az ország jó  
irányban halad. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésén egy ellenzéki képviselő 
azt mondta, hogy a költségvetést alaposan átnézték a szakértőikkel, jól össze van rakva, ezért 
maximálisan támogatja és utána meg is szavazta az előterjesztést. Véleménye szerint történelmet 
írtak a bizottsági ülésen, hiszen valamennyi ellenzéki képviselő támogatta a költségvetést. Nem 
tudták nem elfogadni, ugyanis nem volt még olyan költségvetésük, ahol ne számoltak volna 
hiánnyal, tudtak volna tartalékot képezni amellett, hogy 12 milliárdos beruházás előtt állnak.  
Csatlakozott M ihalecz András tanácsnokhoz és felháborodását fejezte ki, hogy ezt nem sikerként 
élik meg a kaposvári képviselők, azok a képviselők, akik annak idején személyesen is tudtak 
volna tenni annak érdekében, hogy a város ne kerüljön ilyen helyzetbe. Jelenleg nincs olyan 
helyzetben Kaposvár, mint akkor, amikor több minisztere is ült a Kormányban és nem 
foglalkoztak azzal, hogy Kaposvár városnak valamivel is jobb legyen. Bebizonyították azt, hogy 
miniszterek nélkül is nagyon jól lehet dolgozni Kaposváron. Gratulált a Polgármesternek, hogy 
az 50%-ot feltornázta 70%-ra. 
 
 



Borhi Zsombor tanácsnok felhívta a figyelmet arra, amit már a januári rendkívüli közgyűlésen 
is elmondott, hogy „trendfordulóhoz” érkeztek. Több mint 10 évig irigyelte azokat a 
képviselőket, akik 1998-2002 között ebben a városban önkormányzati képviselők lehettek, hiszen 
lényegesen kedvezőbb helyzetük volt annak idején, mint az elmúlt években. Végre eljött az a 
pillanat, amikor képviselőként élvezheti azt, hogy nem arról beszélnek, hogy éppen milyen 
elvonások, milyen megszorítások érkeztek az Önkormányzat felé, hanem végre pozitív 
üzeneteket lehet az embereknek is mondani. Véleménye szerinte ez nem azt jelenti, hogy 2013-
ban eljött a Kánaán, továbbra is kemény munkára van szükség a kaposváriaktól, a Közgyűléstől 
és az egész város közösségétől, hogy ez a „trend”, amely megfordult, ténylegesen hosszú távon 
egy fölfelé ívelő  pályára juttassa a várost. Kért mindenkit, hogy örüljenek és dolgozzanak 
továbbra is együtt és akkor évről évre mindig könnyebb, jobb lesz az élet Kaposváron. Elmondta, 
hogy sokat foglalkozott azzal, hogy mi volt az elmúlt években, de már nem akar többet 
foglalkozni vele, hiszen az a fanyalgás, ami még most is néha-néha megnyilvánul, az már lassan 
viccessé válik.  Szerinte ez az eredménye az elmúlt két évnek,  a város és a Kormány és a magyar 
emberek munkájának az eredménye. Hozzátette, 14 milliárd forinttal lehetett csökkenteni a város 
adósságát egy éven belül, szerinte ezt a város ünnepnapjának kellene nyilvánítani. Ha csak a saját 
körzetét nézi, akkor 2013. évben elindul a szociális városrehabilitációs program, amiben szeretné 
kihangsúlyozni, hogy tényleg fontos lesz, hogy ha úgy tudják megvalósítani, hogy a helyi 
emberek saját maguknak értéket teremtve fognak dolgozni. M ellette elindul egy komplex 
telepprogram, a Rippl-Rónai Villát ez évben élvezhetik először úgy, hogy az a több ezer virág 
áprilisban ki fog nyílni a kertjében. Invitált minden kaposvárit, hogy látogasson el a Rippl-Rónai 
Villa kertjébe. M egjegyezte, hogy a kivitelezőnek szólni kellene, ugyanis a méhes háznál 
felfagyott a téglaburkolat és kötelezzék rá, hogy fagyálló téglát tegyen a helyére. Elmondta, hogy 
ebben az évben van erejük arra, hogy a KOM ÉTÁ-t megmentsék, több száz kaposvári családot, 
ezzel több ezer ember életét megkönnyítve. Szerinte szó sincs arról,  hogy az olaszokat mentették 
meg, ahogyan a fanyalgók szokták interneten, sajtón keresztül mondani, igenis tulajdonjogot 
vásároltak tőlük és ezzel a kaposváriakat mentették meg. A Szentjakabi Apátságnál felújítási 
munkák következnek, új színpad, nézőtér készül és kerékpár várók. Folyik továbbra is az 
intermodális csomópont tervezése, amely a körzetében két új vasúti felüljáró beruházással fog 
járni. M indezt úgy teszik, hogy hiány nélkül tervezték a költségvetést. Van egy nagyon jelentős 
általános tartalék a költségvetésben. És ami nincs beleírva az az, hogy a második félévben van 
egy sokszor akkora általános tartalék, amikor eltűnik az adósságszolgálat jelentős része. 
Biztosítva van az, hogy ez ezentúl így is marad, hiszen a stabilitási törvény előírja azt, hogy az 
önkormányzatoknak ezen a pályán kell mozogni tovább. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerinte fideszes képviselőtársai „mű” felháborodása,  amivel 
Pintér Attila tanácsnokot sújtották, mely szerint nem örül annak,  hogy Orbán miniszter úr 
„megsimogatta” a kaposváriak fejét, nem így van. Elmondta, hogy a szocialista képviselők 
minden alkalommal, amikor ennek a városnak tudtak valamit segíteni, azt abszolút pozitívan 
fogadták. Tudja, hogy miről szól a felháborodás, ugyanis elég nehéz azt szövegekkel elleplezni, 
amikor a tényekkel találkoznak a kaposváriak, hogy a 2013. évi költségvetés egy hazugságra 
épül. Véleménye szerint, amit M ihalecz András tanácsnok elmondott a napirend előtti 
felszólalásában,  továbbá, amit Polgármester Úr hozzáfűzött, hogy eljött az idő, hogy minden 
rendben van,  mert a szocialista kormányok voltak azok, akik adósságba kényszerítették az 
Önkormányzatot, ez tényszerűen nem igaz. Hozzátette, hogy a „Fideszes Komiszár” által vezetett 
Állami Számvevőszék megállapításaiból is kiderült, hogy abban az időszakban igenis a 
működésből vették el azt a pénzt, amiből a város a fejlesztéseket finanszírozta. Attól, hogy a saját 



médiájában Szita Károly polgármester mást mondd, attól az még nem igaz. Elmondta, hogy a 
költségvetés legnagyobb problémája az, hogy több pénzt vesz el a Kormány a kaposváriaktól, 
mint amennyi feladatot. Benne van világosan az előterjesztésben, hogy 880 millió  forinttal 
rosszabbul jön ki az Önkormányzat. Szerinte az új feladatfinanszírozás egy nagy „humbug”,  
ugyanis egyes feladatellátáshoz nagyobb pénzt ad, de mellette elveszi a bevételeket. Elvesz 
Kaposvártól a személyi jövedelemadóból egy jelentős összeget, 612 millió forintot, továbbá a 
gépjárműadónak a jelentős részét, tehát elveszi a saját bevételeket. Szerinte az Orbán 
Kormánynak szándékos politikája, hogy legyengíti az önkormányzatokat, államosítja az 
iskolákat, de az iskolák működésének a feladatait, terheit itthagyja. Úgy hagyja itt, hogy egy árva 
fillért nem ad az állami költségvetés azon a címen, hogy az iskolákat Kaposváron kell 
működtetni. Véleménye szerint, ha ilyet tett volna a szocialista kormány, akkor Szita Károly 
Polgármester Úr már a „plafonon ugrált volna”, most pedig gratulál az egész helyzethez. Szerinte 
azt, hogy az utak, járdák felújítására csak 30 millió forintot tud betervezni a város, ezt jól mutatja. 
Ilyen kicsi mozgástere a költségvetésben az Önkormányzatnak még nem volt. Állításait a 
költségvetés tényei alapján mondta és  úgy gondolta,  hogy egy kiskorúsított önkormányzati 
rendszer nem jó a kaposváriaknak. Elmondta: volt idő, amikor ezt még Szita Károly Polgármester 
Úr is értette, de ma már nem érti. Felolvasott három önkormányzati nyilatkozatot: „Egy: minden 
településnek joga van az iskolákhoz. Kettő: minden önkormányzatnak joga van a vagyonához, 
arra a kormány nem teheti rá a kezét, azt el nem vonhatja. Harmadik: minden önkormányzatnak 
joga van a jövedelméhez, azt a központi állam el nem veheti, fel nem használhatja”. Ezt a 
nyilatkozatot 2009-ben Kósa Lajos tette, amikor önkormányzati demonstrációt szervezett a 
Kossuth térre. Elmondta, hogy mindennel szembefordultak, amit korábban vallottak. Szita Károly 
Polgármester Úr az önkormányzatokról vallott felfogását valamikor még értette, de ma már nem 
érti, ugyanis azt várja a képviselőitől, hogy örüljenek,  hogy ha a központi kormány valamit letesz 
az asztalra. Azért kellett 150 milliót tartalékot képezni, mert olyan mértékben kiszámíthatatlan a 
költségvetés, hogy fogalma nincs a Polgármester Úrnak, hogy mit tud vele kezdeni. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő a költségvetés egy kicsi, de számára nagyon kedves részét emelte 
ki. A köznevelési törvény alapján 2013 szeptemberétől nő az óvodákban a pedagógiai munkát 
segítők száma, mint pszichológus, pedagógiai és óvodai asszisztens. Számára ez kétféle 
pozitívumot jelent. Egyik az, hogy az újonnan munkába álló dolgozók, pedagógiai szakemberek 
jobban tudják kontrollálni ennek a sérülékeny, de fogékony korosztálynak a 
személyiségfejlődését. A második pozitívum pedig az, hogy a többletdolgozók statisztikára 
lefordítva új munkahelyeket is jelentenek, aminek a fedezetét az Önkormányzat biztosítja. 
 
Torma János tanácsnok a költségvetéssel kapcsolatban két fontos részét emelte ki Egyik része a 
választókörzete összes lakóját érinti, a távfűtéssel kapcsolatban idén várható bővítés. Szerinte 
ilyen robbanásszerű fejlődés a távfűtésben 10 éve nem volt, amikor Kaposváron elsőként az 
összes lépcsőházba hőmennyiségmérő került beépítésre. A mai bővítést egy ilyen nagyságrendű  
fejlődéshez hasonlította, ugyanis a meglévő eladott hőmennyiség kétszeresére bővül ezután a 
hálózat. Erre már évek óta várnak a kaposvári távfűtött lakások és a remény megvan rá, hogy az 
idei ősztől már az új távhőrendszer működhet. Ez szerinte érezhető javulást okoz majd a távfűtés 
díjában is. A másik fontos része a költségvetésnek az Önkormányzat szociális költségvetése. 
Korábban már elhangzott, hogy az önként vállalt feladat közel 2,5 milliárd forint. Szerinte a 
szociális terület Kaposváron nagyon példás. Három önként vállalt feladatot sorolt fel, amely 60 
millió forint: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, az ápolási díjat méltányossági alapon és a 
rendkívüli szociális segélyt. Az Önkormányzat ellátó rendszere jó és a hivatali dolgozók is 



mintaszerűen végzik a dolgukat. A szociális ellátás esetén alapvetően két feltétel kell, hogy 
teljesüljön, egyrészt a rászorultság, másrészt pedig a jogszabályoknak való megfelelés. Úgy 
gondolta, hogy a szociális költségvetés a korábbi évek megfelelő  színvonalát fogja ezután is 
hozni, és garancia van benne, hogy aki valóban rászoruló, az kaphat segélyt. Támogatta az 
előterjesztést, az elmúlt évek legjobb költségvetését, amit támogatni és elfogadni kell. 
 
Dér Tamás tanácsnok nagy szeretettel és türelemmel hallgatta Gyurcsány volt miniszterének 
monológját és vádjait. Két számra hívta fel a figyelmet, hogy 19 milliárd forint megy és 14 
milliárd forint jön, azaz a szocialista kormányok 19 milliárd forintot elvettek és 14 milliárd 
forintot az Orbán-Kormány ad. Egy közmondást idézett, mely szerint „Ha hallgattál volna, bölcs 
maradtál volna.” Szerinte egy biztonságos költségvetésről van szó, amelyre az emberek várnak.  
Fontosnak tartotta a mai világban, hogy a város biztonságot ad az embereknek. 12 milliárd 
forintos fejlesztés indul el ez évben. Elmondta, hogy vesszőparipája a civilek, sok-sok sport és 
más egyesületet támogat a város akár anyagiakban, akár bérleti díj elengedésben. 2,4 milliárd 
forintot vállal önként vállalt feladatként. Kérte a képviselőket, hogy támogassák a költségvetést, 
ezzel is gyarapítva és segítve a várost. 
 
Szita Károly polgármester „A napirend vitáját lezárom. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek 
a hozzászólását. Kaposvár város – és ezzel a magyar települési önkormányzatok önállósága – 
soha nem volt akkora, mint most, Tisztelt Hölgyeim és Uraim. M ikor tehette meg egy település 
vagy egy város, hogy 900 munkahely, 900 család érdekében 2 milliárd forintot fektessen be egy 
gyárba? M i ez, ha nem önállóság,  mi ez, ha nem erő, Tisztelt Hölgyeim és Uraim? Gyenge 
település ezt nem tudja megtenni, csak az erős települések tudják megtenni. Ez a költségvetés, 
amely itt van Önöknél, ez erőtől duzzad, ez a költségvetés biztonságot nyújt, nyugodt szívvel 
szavazzák meg, mert rég volt ilyen stabil és biztos költségvetése a városnak. Önök zseniálisak,  
zseniálisak a fanyalgásban, pedig higgyék el nekem örülni sokkal jobb és a fanyalgás már 
meglátszik az arcukon. Zseniálisak abban is, hogy hogyan kell elvenni, ebben is zseniálisak, de 
fogadják már el tőlem, hogy adni sokkal jobb és örülni is, örülni a sikernek, erőt meríteni az 
örömből, a sikerből azért, hogy a mögöttünk lévő problémákat megoldjuk minél hatékonyabban, 
minél gyorsabban. M ert vannak mögöttünk még problémák, de azért vagyunk, hogy ezeket 
kezeljük.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2530   Száma: 13.02.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 3 16,67 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 6/2013.(III.4.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, mely a jegyzőkönyv 12. számú 
mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2531   Száma: 13.02.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



23/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 

 
1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésére 

figyelemmel a M agyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. 
§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 

M egnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 

Saját bevételek összege 5.407.686 5.562.939 5.722.850 

Saját bevételek 50 %-a 2.703.843 2.781.470 2.861.425 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

 

2.319.657 

 

2.372.799 

 

2.348.435 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő: 2013. december 31.  

 

2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti 
gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő: azonnal 

 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 
illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének fenntartói 
felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő: 2013. december 31. 

 



4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 2014. évben a Polgármesteri Hivatal EN 
ISO 9001:2008 és MSZ ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabványok szerint működtetett 
integrált irányítási rendszerének tanácsadói támogatására 1.220 e Ft-ot, az M SZ ISO/IEC 
27001:2005 nemzetközi szabvány szerint kiépített rendszer kockázatelemzés és 
értékelésének felülvizsgálatára 483 e Ft-ot, a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez 
szükséges tanácsadói támogatásra 724 e Ft-ot biztosít. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő: 2014. január 15. 

 
5. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2013. évi bevételeiből 8.500 e Ft-ot a 

költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz, a szennyvízszivattyúk értéknövelő felújításához használ fel, 500 e 
Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez a természeti és az épített környezet 
védelmét szolgáló tevékenységek pályázat útján történő támogatására. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati 
eljárás lefolytatására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő: 2013. december 31. 

 
-----4. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a tiltott közösségellenes magatartás címszó 
alatt egy évvel ezelőtt már találkozhattak a képviselők egy hasonló előterjesztéssel. Az 
önkormányzati törvény tette lehetővé, de az Alkotmánybíróság bizonytalan jogfogalom miatt 
megszüntette. Az önkormányzati törvény tartalmazza az együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendelet megalkotásának a lehetőségét, mellyel éltek. Például a belterületi égetést, állatok 
bizonyos parkba történő bevitelét tiltanák meg. Kérte, hogy támogassák az előterjesztést. A Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javasolta, hogy a közel húsz éves szabályt 
változtassák meg, amely tiltja, hogy a kiemelten védett parkjaikba a kutyákat bevigyék és csak a 
zöldfelületre történő bevitelt tiltsák. Kérte a testületet, hogy a bizottság javaslatát ne fogadják el,  
ugyanis kialakult húsz éve egy gyakorlat, melyet elfogadtak a kaposváriak is. 
 
 



-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok elmondta, tudni lehet, hogy Kaposváron melyek azok a területek, 
amelyek problémásak és szükséges lenne ezek fokozottabb ellenőrzése, ez azonban nem valósult 
meg. M egkérdezte, van-e valamilyen elgondolás arra, hogy hogyan lehetne ezeken a területeken 
fokozottabb ellenőrzést tartani? Szerinte, nincs értelme annak, hogy rendeletet hoznak, 
sanyargatják a bicikliseket, közben pedig nagy kirakodó vásár van bizonyos területeken. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az elmúlt évben a polgármesterrel együtt a 
Közterület-felügyeletet arra kérték, hogy bizonyos ellenőrzéseket folytassanak le és ott, ahol 
tényleg nagy szükség van rá, ott fokozott ellenőrzéssel próbáljanak egyes nem kívánatos 
jelenségeknek véget vetni. Kérték és kérik is a rendőrség segítségét, hiszen így indult tavaly a 
parlagfű akció, az ebtartással kapcsolatos szabályok betartásának a kérdése, a zártkerti 
ellenőrzések. Elmondta, hogy már kész az ez évi programjuk, hogy milyen területeken fognak 
fokozott ellenőrzéssel és milyen tematika szerint indulni, reméli, hogy eredményesek lesznek.  
 
Szita Károly polgármester osztotta Felder Frigyes tanácsnok által megfogalmazott felvetést. Ha 
a hozott rendeletet nem tudják betartatni, akkor az, valóban annyit ér, amennyi a papíron van, 
mert eredménye nincs. Hatékony munkát vár el közterület-felügyelőktől, de a rendőröktől is. 
M egemlítette, hogy 11 órára jön a rendőrkapitány, aki a szokásos előterjesztését tartja. Egy 
teljesen új járőrözési rendszert alakítanak ki a városban, többek között a közterület-felügyelőkkel 
együtt végzik ezt a tevékenységet. M egduplázódhat a közterületi jelenlét az egyenruhások 
esetében is. Rendeletet azért szabad csak alkotniuk, hogy ezeket a magatartási formákat be is 
tartassák. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a rendelettel egyetért és támogatja,  de megvédte a 
Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság nem általa kezdeményezett módosító javaslatát. 
Szerinte is minden rendelet annyit ér, amennyit végre lehet belőle hajtatni. A korábbi szabályozás 
bizonyos parkok vonatkozásában végrehajthatatlan volt, ezért született a rendeletmódosítási 
javaslat. M ivel az idő rendkívül rövid volt és a bizottsági ülésen kellett rögtön megfogalmazni a 
szó szerinti módosító javaslatot, ezért került be ez a megfogalmazás, amely az összes parkot 
érinti. Ha lett volna idő,  akkor lehetett volna a parkok között differenciálni,  hogy hova nem lehet 
teljes tiltással állatokat vinni, például a Berzsenyi Park, a Városliget és a Színház park. 
Véleménye szerint a többi park olyan jellegű park, amin átmenő forgalom van. Megkérdezte, 
hogy az Európa parknál, aki a Kossuth Lajos utca és a Sétáló utca között közlekedik, a kutyáját 
ölbe vegye és  úgy vigye át? Elmondta, hogy a módosítás csak arra vonatkozik, hogy aki a járdán 
vezeti a kutyáját, akkor azért büntetést ne kapjon. Elmondta, hogy a Jókai Ligetnél nem lehet 
bevinni a parkba kutyát, de ott van a kutyafuttató lent a Kapos partnál, ezért keresztül kell mennie 
a kutyának és a gazdájának is a parkon. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, kénytelen hozzászólni, azokhoz a napirendekhez, ami 
érinti a kutyákat. Csatlakozott ahhoz, hogy mindenképpen a rendelet betartására próbáljanak 
törekedni, ugyanis a körzetében hosszú idő óta ez az egyik legjelentősebb probléma. M ég nem 
tart ott, hogy azt próbálják betartatni, hogy legyen a kutyatartóknál a kutyapiszkot feltakarító 
eszköz, hanem először legyen náluk póráz. Ha ezt elérnék, akkor utána mehetnének egy lépéssel 



tovább, de sajnos napi probléma, hogy a buszhoz, óvodához menő családokat elkíséri a kutya és 
utána szabadon, estére talán hazatalál. Egyeztetett a Közterület-felügyelettel és a 
Város gondnoksággal, továbbá a rendőrség segítségét is kéri, hogy erre nagy figyelmet 
fordítsanak a jövőben. Továbbá kérte, hogy a Hivatal a gyepmester munkájára szenteljen nagy 
figyelmet, mert szerinte nagyobb hatékonysággal is lehet végezni azt a tevékenységet, amit 
csinál.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ő volt az, aki a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságon megfogalmazta a rendeletmódosítási javaslatot, amit a bizottság egyhangúan 
elfogadott és támogatott. Szeretné, ha a Közgyűlés is támogatná a javaslatot. dr. Szép Tamás 
tanácsnok észrevételével egyetértett, ugyanilyen érvek alapján gondolta, hogy a nagyon szigorú 
rendelkezést képtelenség betartani és betartatni. Egyetért Polgármester Úrral, hogy olyan 
rendeletet hozni, amelyet nem lehet betartatni, teljesen felesleges. Szerinte ez egy olyan 
rendelkezés, amit életszerűbbé kell tenni azzal, hogy megengedik azt, hogy keresztül lehessen 
vinni a kutyákat az említett parkokon is. Szerinte a belváros közvetlen környezetében lévő 
parkokhoz túlságosan messze van a kutyafuttató és meglehetősen sokan tartanak a belvárosban is 
kutyát, akik természetesen sétáltatni szeretnék az ebeket, amikor erre lehetőségük van.  Kérte a 
Közgyűlés tagjait és Polgármester Urat is, hogy támogassa a módosító indítványát. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az érvelésekben van igazság, de van egy másik 
igazság is, amit a kaposváriak jelentős többsége képvisel akkor, amikor a parkot pihenésre, a 
kisgyermekesek a játszóteret használva kívánják igénybe venni.  Ez a másik szempont az, ami azt 
jelzi, hogy igenis van egy olyan nagyon határozottan erős igény, mely szerint a parkjaikból tiltsák 
ki az ebeket. Hozzátette, hogy abban van igazság, hogy ha egyes parkokon keresztül tudják csak 
az emberek célpontjukat elérni,  mert nem lehet megkerülni ezért a fél várost, így a Jókai Ligetnél 
a kutyafuttatót csak a parkon keresztül tudják elérni, akkor nem szabad ilyen rendelkezéseket 
hozniuk. Ezekkel együtt azt kérte Pintér Attila és dr. Szép Tamás tanácsnokoktól, hogy fogadják 
el azt, hogy az általános tiltást vezetik be és hozzanak be a követező ülésre egy olyan normatíva 
szabályozást, amely annak a két feltételnek, amelyet mindketten elmondtak, meg fog tudni 
felelni. Egyrészt a gyerekek miatti tiltásnak, másrészt pedig annak a szempontnak, amelyet 
tanácsnok urak képviseltek. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kitartott az eredeti javaslata mellett, mert a tapasztalata az, 
hogy ha egy bevált rendszeren, ahol béke van az emberek között, ahol az állattartással 
kapcsolatosan nyugvó ponton vannak a kérdések, nincsenek viták, feszültségek és azon ők 
változtatnak, akkor saját maguk csinálnak feszültséget. Elmondta, hogy e téren hihetetlen 
problémák voltak a városban, az ebtartás mindig is egy akut probléma országosan is, Kaposváron 
e téren viszonylagos nyugalom van és ha változtatnak, akkor biztos, hogy megszaporodnak a 
bejelentések.  
  
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2532   Száma: 13.02.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi,  Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító javaslatának 
elutasításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2533   Száma: 13.02.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közösségi együttélésről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 7/2013. (III. 4.) önkormányzati 
rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól, mely a jegyzőkönyv 13. számú 
mellékleteként csatolva. 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2534   Száma: 13.02.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
24/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 18.§. (3) bekezdése kiegészítését 2013. március 
1-től a következők szerint jóváhagyja: 
 
„y./ ellátja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos 

feladatokat.” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2535   Száma: 13.02.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az SzMSz módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 8/2013. (III. 4.) önkormányzati 
rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 14. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.6.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
módosító javaslatát, melyet támogatott. Kérte, hogy a módosító javaslattal együtt fogadják el a 
rendeletet. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy tekinthető-e ingatlantulajdonosnak a társasházi vagy 
lakásszövetkezeti közösség? Ugyanis a rendelet tulajdonosnak tekinti és szerinte olyan 
szabályozást kellene hozniuk, amely egyéb más jogszabályokkal és törvényekkel is összhangban 
van. Sok olyan vélekedés és felvetés van, amely szerint nem tekinthető ingatlantulajdonosnak a 
társasházi közösség és a lakásszövetkezet. Elmondta, hogy sokan felvetették a városban a 
tervezettel kapcsolatban, hogy nem érzi-e az előterjesztő méltánytalannak azt, hogy míg a családi 
házas övezetben lehetőség van arra, hogy ha a családi ház üresen áll,  nem keletkezik hulladék,  
akkor csak egy rendelkezésre állási díjat kell fizetnie, míg a társasházi lakásoknál erre nincs 
lehetőség. 



dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a korábbi szabályozás kapcsán még ez a 
kérdés felmerülhetett volna, de az új szabályozás kapcsán már nem. Világos a szabályozás, hogy 
a társasház és a szövetkezeti lakás tulajdonosnak tekinthető, sőt e kérdésben az 
Alkotmánybíróság is döntött egy konkrét ügy kapcsán. Hozzátette, hogy az egyetemlegesség 
kérdése kapcsán tértek el a korábbi szabályozástól, az egyetemleges felelősség nem jelölhető meg 
a társasházak és a szövetkezeti lakások lakói között, tehát minden esetben a társasház és a 
lakásszövetkezet közösségének kell megállapodnia abban, hogy milyen módon viselik a terheket. 
A társasházak kapcsán természetes dolog, hogy folyamatosan változik az adott társasházban 
lakóknak a száma. Az ott élőknek magunknak kell döntenie arról, hogy milyen alapon osztják 
meg egymás között a költségeket. Általában a lakásokban lakók száma alapján történik a 
költségek megosztása. Ebből következik az, hogy ha egy lakás üres, akkor nulla forint a 
költségviselés, ha egy lakásban kettő helyett négyen laknak, akkor kétszer annyi teher hárul 
rájuk, mint korábban. Ezt a változást, a lakásokban lakók számának folyamatos változását a 
rendszer nem tudja követni, az adott kuka mérete az annyi, amire a szerződésük szól, viszont a 
társasházon belüli megállapodással ez kezelhető. 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2536   Száma: 13.02.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,88 88,88 
Nem 1 5,56 5,56 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 9/2013. (III. 4.) 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 15. számú mellékleteként 
csatolva. 
 



 
-----6. Előterjesztés törvényességi felhívásról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta a szemétszállítással kapcsolatosan, hogy az elmúlt 
évben több szabályt hozott az Országgyűlés. Lényeges változás, hogy átmenetileg december 31-
éig még az önkormányzatok voltak a díjmegállapítók és azt mondta egy törvényi szabályozás, 
hogy a 650 forint/ürítés díjmegállapításáig lehetővé teszi az önkormányzatok számára a 
díjmegállapítást. Ezzel felülírta a törvényességi felhívásban szereplő kormányrendeletet. 
Hozzátette, hogy nekik ez az álláspontjuk, ezért úgy gondolják, hogy jogszerű volt a 
díjmegállapítás. Megjegyezte, hogy a 650 forintos maximum határ az országos díjszabás alapján 
került a törvénybe. Hozzátette, Kaposvár ma lakossági díjak vonatkozásában majdhogynem 
ennek a felén áll. Javasolta, hogy ne fogadják el a felhívást, ugyanis megítélésük szerint jogszerű 
a múlt évi díjmegállapítás. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy a kapkodó és egymásnak ellentmondó 
törvényalkotás, ami az önkormányzatokat is sok esetben sújtja, ide vezet. Vannak egymásnak 
ellentmondóak a szabályozások és kialakult egy olyan jogi helyzet, hogy a legfelkészültebb 
jogászok sem tudnak olyan megoldást, ami teljes mértékben kielégíti a jogszerűség valamennyi 
igényét. Helyesen írta azt az előterjesztés – hivatkozva a jogalkotási törvényre –, hogy a 
jogszabályt a hatálybalépését megelőző időre nézve nem lehet megállapítani, ezt már az első éves 
joghallgatók is tudják és  megtanulják. M ás kérdés az, hogy az Orbán Kormány hoz ilyen 
törvényeket rendszeresen. A visszamenőleges jogalkotás tilalmát nem tartja magára nézve 
kötelezőnek, csak akkor, ha az érdeke úgy diktálja. Elmondta, hogy Kaposvár város 
önkormányzata olyan helyzetbe került, hogy valamilyen módon reparálnia kell a helyzetet, 
amelyre felhívta a Kormányhivatal figyelmét, hogy a jogszabályokat, törvényeket be kell tartani. 
Véleménye szerint egy normális, jól működő  rendszerbe belenyúlt az állam. M ert szerinte az 
állam azt gondolja, hogy nem csak megsimogatni kell időnként a polgármesterek „buksiját”, 
hanem ezen túl még el is kell venniük olyan hatósági ármegállapító jogosítványokat, ami 
egyébként eddig Kaposváron normálisan működött. Elmondta, hogy nehéz jó döntést hozni, 
szerinte aki ma azt az egy rendező elvet tartja szem előtt, hogy hogyan tudják betartani a 
törvényeket és hogyan tudnak törvényes döntést hozni az tud jogi magyarázatot adni arra is, amit 
az előterjesztő leírt, mert az is egyfajta jogi logika. Lehet arra a logikára is igent mondani, amit a 
Kormányhivatal levezet. Szerinte ma, ha valaki törvényes döntést akar hozni, azért nem lehet 
megoldani, mert ilyen a kétharmados többségnek a jogalkotása. Hozzátette, hogy jogászként 
alaposan elolvasta mind a kettő érvelést, s számára jelen pillanatban a Kormányhivatal érvelése 
tűnik meggyőzőbbnek. 
 
 
 
 



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2537   Száma: 13.02.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:43  
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 83,32 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
25/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy M egyei 
Kormányhivatalnak az önkormányzat 54/2001. (XII. 6.) és az azt módosító 82/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendeleteivel kapcsolatos törvényességi felhívását és azzal nem ért egyet. 

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

 
 

-----7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2013. évben érvényesítendő minimális 

bérleti díjak megállapításáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2538   Száma: 13.02.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
26/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2013. évre az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 

díjövezet 
I. II. III. IV. 

NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év +rezsi 
“A” bár, mulató 92.927 74.578 61.886 37.053 
“B” Vendéglátóipari, 

pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 
61.886 49.602 37.093 30.847 

“C” üzlet, iroda 
- galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            
- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel 

történő kulturális, művészeti és közösségi 
célú hasznosítása  

30.847 
12.284 
6.143 

24.490 
27.762 

 
1.873 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 
 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 
- 
 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 



“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 
 

Földterületek 
Ft/m

2
/év 

“F” beépített telekingatlan és felépítmény által elfoglalt 
földterület 

1.121 1.036 933 858 

“G
” 

beépítetlen terület 18 18 16 6 

“H
” 

szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 

“I” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

4,- (haszonbérleti díj) 

 
Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1.220 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 4.096 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 2.243 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 3.800 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül)  7.230 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítással) 12.050 
Műfüves teniszpálya (világítás nélkül) 7.230 
Műfüves teniszpálya (világítással) 12.050 
Aula 4.720 
S portpálya, kézilabda pálya méretig 461 
S portpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 784 
Klebelsberg Középiskola Kollégiumban található 
uszoda 

3.874,-Ft/óra/pálya 

Étterem és kiszolgáló helyiségei  62.952,-Ft + rezsi/alkalom) 



A Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás 
Műhely SE részére röplabda-utánpótlás edzés és 
versenyzés céljára az alábbi iskolák tornatermei:  
 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Berzsenyi Dániel Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Gárdonyi Géza Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd 

Utcai Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi 

Ltp-i Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Kisfaludy Utcai Tagiskola, 
• Kapos vári Kodály Zoltán Központi Általános 

Iskola Toldi Ltp-i Tagiskolája,  
• Munkácsy Mihály Gimnázium,  
• Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskola,  
• Táncsics Mihály Gimnázium  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

térítésmentes + rezsi 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári M egyeközponti Tankerülethez tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-oktatási 
intézményekben lévő helyiségeket, sportpályákat. 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az 
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek 
besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének I. 

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet 

B. és C. pontja) 
III. díjövezet: Családi házas övezet (a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének II. 

Övezete)  
IV.  díjövezet: Lakótelepek (a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet 

A. pontja) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 
hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés  



alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 
 

Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 Kacsar József intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
4. a.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2013. 

évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt         5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék bérleti 

díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített nézőtér) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 

Felárak személyes közreműködés díjánál 
- 7.30 – 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 

munkanapokon 
- hétvégén és ünnepnapokon 

 
 
+ 50 % 
+ 100 % 

Felár rezsiköltségnél 5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
Felár hangtechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Felár fénytechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 

 
 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 



A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 
Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

 
32.500 Ft/óra + végtakarítás 
 
 

Konferencia terem bérleti díja 51.200 Ft átalakítási költség  
+ 18.500 Ft/óra bérleti díj rezsivel és 
végtakarítással 
+ kiegészítő szolgáltatások pótdíja 
+ felárak  

 

Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 
konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű 
rendezvények. 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 

 

b.) A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen 
szolgálja az alábbi rendezvényeket: 

Szimfonikus zenekar: előadás 

 főpróba 

Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 

 hangbeállás 

Gyermekszínházi előadások 

Együd Árpád ÁMK : Szivárvány Filmklub vetítések 

Vikár Béla Vegyeskar előadás  

 főpróba 

Kaposvár Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 

Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 

 

c.) Önkormányzati intézmények és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kaposvári M egyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. 
december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi 
költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A 
rezsi költséget bérleti díj formájában kell megtéríteni.  

Önkormányzati- és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára 
szóló épület-használat engedélyezése a kulturális  referens és a Rendezvényházat 



üzemeltető intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző 
ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
  Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: azonnal 

 
5. a.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ 

épületében 2013. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket 
az alábbiak szerint határozza meg:  

 
M egnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény és hangtechnikai 
költségeket) 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 
100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 

1.600,-Ft/fő/óra 
 
 
1.600,-Ft/fő/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és 
ünnepnapokon 

 
 
+ 100% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
       b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és 
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
27.500,-Ft/óra 

 

 
b.) Önkormányzati intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

M egyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig 
önkormányzati fenntartású intézmények és Kaposvár M egyei Jogú Város 



Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében 
használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj 
formájában kell megtéríteni.   

 
c.) A rendezvénytermeket az intézmény rendszeresen működő civil szervezetei, 

csoportjai meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények 
tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra, bérleti díjként. 
 

Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 

6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  
2013. évben alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg: 

  
6.1 Egyes létesítmények bérleti díja 

      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra Körcsarnok 
egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 

Körcsarnok tanácsterme  3.000,-Ft/óra 
sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra RG edzőcsarnok balett-terme 
egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

sportrendezvényre, edzésre, 
tömegsportra 

2.600,-Ft/óra Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

egyéb rendezvényre 6.500,-Ft/óra 
atlétikai pálya (öltöző nélkül) 4.200,-Ft/óra 
öltöző 2.400,-Ft/alkalom 
füves pálya (50m x 30m) 4.200,-Ft/óra 
füves pálya (nem 
szabványos, 90m x 60m) 

7.500,-Ft/óra 

egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m)  
06:00-22:00 5.000,-Ft/óra 
08:00-15:00 ingyenes 

(iskolák számára, nevelő  
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

Szabadtéri pályák 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 



Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3  
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,-Ft/óra 
 

A 6.1 pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 
Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 
önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 

 
6.2 Egyes létesítmények ingyenes használata 
 

A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és 
ingyenesen szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény 
szerinti adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg 
kell fizetnie. 

 
Sportszervezetek: 
- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
- Kaposvári Röplabda Sport Egyesület – FINO (Körcsarnok),  
- Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
- CRYSTAL Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RG csarnok),  
- Kaposvári Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RG csarnok),  
- Kaposvári Nehézatlétika SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi 

edzőcsarnok),  
- ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Vízügyi SE (Evezős tanmedence),  
- Asztalitenisz Klub (Asztalitenisz csarnok),  

 
Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, 

versenyek céljára) 
- Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
- Tömegsport 

 
 
 



6.3 Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 

Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 
legalább a sportversenyek bérleti díjának megfelelő önköltségi díj megfizetése mellett 
adható bérbe.  
 
Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése 
az sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös 
szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester 
hatásköre. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szerb György sport referens 
 Dér Tamás igazgató 
Határidő: 2013. március 1. 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a nem lakás célú helyiségekre kötött bérleti szerződésekben 
megállapított bérleti díjakat a 2013. évben nem emeli meg az előző évre vonatkozó 
fogyasztói árindex mértékével. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. március 15. (bérlők tájékoztatása) 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2539   Száma: 13.02.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 10/2013. (III.04.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése  
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról ----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat 2.) pontját nem fogja feltenni 
szavazásra, ugyanis az együttműködési megállapodásban még nem tudtak a M ÁV-val 
megállapodni. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. S zép Tamás tanácsnok felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a múltkori közgyűlésen 
megfogalmazódott, hogy a konkrét vasúti pályavezetés megtervezésénél figyelembe veszik azon 
igényüket, hogy, amennyiben lehetséges minél északabbra viszik el a síneket. Viszont ebben az 
előterjesztésben ez még nem jelent meg. Elmondta, hogy ha az a variáció valósul meg, akkor a 
Jókai Ligetnek a Csík Ferenc sétány bal oldali részén lévő  zöld parkrésze teljes egészében vasúti 
terület lesz, amely nem biztos, hogy célszerű lenne. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kiviteli terv készítésénél kell a felvetett igényt 
érvényesíteni, hogy a lehető legészakabbra a vasútállomás felé húzzák el a sínpályákat. 
Elmondta, hogy a MÁV az utolsó vágány esetében egy használaton kívüli vágányt, úgynevezett 
biztonsági pályát tervez, de nem esik bele az sem az említett területbe. Elmondta, hogy a kiviteli 
terv készítőjének lesz a feladata, hogy a műszakilag lehetséges legészakabbra húzzák a 
pályatestet annak érdekében, hogy a beruházás megvalósítható legyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2540   Száma: 13.02.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról – az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 2.) pontja kivételével – az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
27/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár intermodális közösségi 
közlekedési csomópont létesítése kapcsán elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányt 
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 részletes megvalósíthatósági tanulmányt elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő: azonnal 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elfogadott részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján készítse elő az engedélyezési 
tervek elkészítésére és a területrendezésre irányuló pályázatot. 

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

 
 
 
 
 
 



-----9. Előterjesztés a közösségi közlekedés projekt keretében költségátcsoportosításról ----- 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2541   Száma: 13.02.28/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
28/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a DDOP-5.1.2/B/09-2010-0005 
azonosító számú, „Kaposvár közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális 
fejlesztésekkel” című pályázatához szükséges többlet önerő biztosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbiak szerint határozott. 

 
1. A Közgyűlés kezdeményezi az Önkormányzat költségvetésén belül az előkészítési 

költségek, a nyilvánosság tájékoztatása, a könyvvizsgálat költségei és műszaki ellenőr  
soron található mindösszesen 2.807.614,- Ft összeg belső, valamint a KTZrt. 
Projektrészének építési során található 10.288.404,- Ft maradvány partnerek közötti 
átcsoportosításával a bekerülési költség megemelését 109.905.474,- Ft-ra.  

 
Felelős:  Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki- és pályázati igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 



2. A Közreműködő Szervezet további jóváhagyása esetén a Közgyűlés kezdeményezi az 
Önkormányzati projektrész teljes bekerülési költségének felemelését 125.330.035,- Ft-ra a 
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt., mint konzorciumi partner költségvetésének dinamikus  
utastájékoztató rendszerre tervezett költségeinél keletkezett 15.424.561,- Ft maradványa 
terhére. 

 
Felelős:  Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki- és pályázati igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

3. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében a saját erő 
számszerű összegét 13.094.177,- Ft-ról 14.446.538,- Ft-ra felemeli. Az 1.352.361,- Ft 
többlet önerő fedezetét a Közgyűlés 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki- és pályázati igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
4. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a dinamikus utastájékoztató rendszer 

költségmaradványának átcsoportosítását engedélyezi, a Közgyűlés az Önkormányzat 
tekintetében az önerő számszerű összegét 16.474.021,- Ft-ra felemeli. A  2.027.483,- Ft 
többlet önerő fedezetét a Közgyűlés 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki- és pályázati igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
-----10. Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2542   Száma: 13.02.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 10:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
29/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 8/7/A/4 
hrsz-ú, természetben Fő u. 4. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű, a 8/8/A/4 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Fő u. 6. földszint 2. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű, a 
8/9/A/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 8. földszint 3. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű, a 15/A/8 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti „képcsarnok” 
megnevezésű, a 15/A/54 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti „egyéb 
helyiség” megnevezésű, a 234 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti 
„kivett üzem” megnevezésű, valamint a kaposvári 232/1/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, 
Kontrássy u. 2/a. földszint. „egyéb helyiség” megnevezésű kaposvári önkormányzati 
ingatlanokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség legfeljebb 363.641.216,-Ft erejéig jelzáloggal 
terhelje. A jelzálogbejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő minden költséget Kaposvár M egyei 
Jogú Város Önkormányzata vállalja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Atiiláné igaz gató 

  Szirják Imréné igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 



-----11. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 

szerződésekről ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy azért tudták ezt az előterjesztés a Közgyűlés elé 
hozni, mert megszülettek azok a jogszabályok, amelyek egyértelművé teszik azt, hogy kinek mi a 
feladata az intézmények fenntartásában és működtetésben. Minden költség viselése, ami az 
oktatást és az oktatáshoz szükséges közvetlen eszközöket is jelenti, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ feladata és minden olyan, ami az épület működtetésével kapcsolatos 
– beleértve a portaszolgálatot, az udvar rendbetételét, a kiégett villanykörtének a kicserélését – az 
Önkormányzat feladata lesz. M indenki figyelmébe ajánlotta a jogszabályt, amely alapján minden 
egyes kérdést le tudtak rendezni és ennek kapcsán tudták előkészíteni az előterjesztést. A Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság pontosító indítványát támogatta. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy Polgármester Úr próbálta felvázolni azt, hogy mik azok 
a költségek, amelyek a működést, és mik azok a költségelemek, amelyek a fenntartást terhelik. 
Hozzátette, hogy ez ügyben előző este nyilatkozott is az Este című műsorban és abban azt 
mondta, hogy az állam csak feladatot vesz át az önkormányzatoktól, de a hozzá kapcsolódó 
finanszírozást nem veszi át. Elmondta, hogy jelenleg az intézményeknél meglehetősen nagy a 
tétovaság, hogy különböző feladatok milyen költségeket jelentenek, továbbá hova kell azokat a 
költségeket feltüntetni. Hozzátette, hogy ma a hétköznapi működés szintjén meglehetősen 
komoly problémák vannak. Szerinte ezzel újdonságot Polgármester Úrnak és a képviselő-
testületnek nem mondott. Tudni lehet, hogy komoly problémák vannak a hétköznapi működést 
illetően az oktatásban. A finanszírozás elégtelensége és a feladatmegosztásból származó 
bizonytalanság komolyan terheli az intézményeket. Bízott benne, hogy a jövőben is sikerül 
valahogyan rendezni azokat a problémákat, amelyek ma még fennállnak.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy nem könnyű ma a közoktatás tekintetében 
megállapodásokat előkészíteni, mert egyfelől a jogszabályok is nyitva hagynak jó pár kérdést, 
másfelől a napnál is világosabb, hogy az államosított közoktatás az nem jó a településen élő  
emberek számára a közszolgáltatáshoz való hozzáférés, illetve annak a minőségére való ráhatás 
szempontjából. Hozzátette, hogy miközben Kaposvár erős város, a kaposváriak közösségének 
nincsen semmilyen befolyásolási lehetősége arra nézve, hogy ki legyen az iskolaigazgató, hogy 
milyen szakmai programokat, a város érdekében mit tartanának fontosnak az iskolák működését 
tekintve. Ezt fönt a Klebelsberg vezérkara környékén döntik el, de azt megteheti a város, hogy a 
villanykörték cseréjérő l gondoskodjon. Szerinte ez rendkívül rossz döntés volt és nem tesz jót a 
közoktatásnak, a gyermekeiknek. Jónak tartja, helyesli és támogatja,  hogy a Kaposvári 
Önkormányzat valamennyi vezető tisztségviselője mindent megtesz annak érdekében, hogy jó 



feltételeket biztosítson a gyerekeiknek.  Elmondta, hogy Jegyző Úr szavaiból is az derült ki, hogy 
támogatható. A mindennapi problémák, melyről Pintér Attila tanácsnok úr beszélt, azok nagyon 
erősen jelen vannak az iskolák életében, csak valaki mer, valaki pedig nem mer beszélni róla.  
Hozzátette, hogy sok iskolaigaz gatóval beszélt, elképesztő történetek vannak. Szerinte ez a 
kettőség oda vezet, hogy például ha fénymásolni kell, és fénymásoló papírt kell felhasználnia az 
iskolának, akkor minden esetben el kell könyvelni, hogy éppen a működést szolgálja és az 
önkormányzat fizeti vagy szakmai feladatot szolgál és az állam fizeti a költségeket. Szerinte ez 
olyan többlet adminisztrációt jelent az iskoláknak, ami miatt nem tudnak igazából arra figyelni,  
ami a legfontosabb lenne, hogy hogyan tanítják a gyerekeket. M ár most látszik, hogy az 
államosítás ideológiai-hatalmi szempontok miatt történt. Szerinte ez nem jó a kaposvári 
gyerekeknek sem és amit hagyott az erős központosításra törekvő Kormány az 
Önkormányzatnak, ebben az esetben a legtöbb, amit tehetnek, hogy jól megcsinálják. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerint a vita megint egy mellékvágányra terelődött, át van 
politizálva. Kihangsúlyozta még egyszer, hogy az igazság a tényekben van és nem a 
magyarázatokban. Az igazság az, hogy az állam szerepet vállal a közoktatásban. Szerinte helyére 
teszi a dolgokat, ezáltal sokkal nagyobb biztonságba fognak kerülni az intézmények, mint 
korábban voltak. Emlékeztetett mindenkit, hogy a Gyurcsány és a Bajnay-Kormány idején 
iskolákat zártak be országszerte. Jelenleg az történik, hogy a pedagógusoknak a bére 
biztonságosabbá válik, sőt ha a híreket figyelik, akkor életpálya modellről kezdenek beszélni és 
szerinte ez valamit jelent. Biztos benne, hogy ha az életpálya modell bevezetésre kerül,  reméli 
mihamarabb, akkor a szocialisták el lesznek keseredve az biztosan valamilyen problémát fognak 
látni. Örülni soha sem tudnak. Hozzátette: szó sincs államosításról, a szocialisták el tudnák 
mesélni,  hogy mi volt annak idején.  Eddig is praktikusan állami tulajdon volt, mert az 
önkormányzat az állam része valahol. A béreket és az ellátását biztosította az állam, az 
Önkormányzat pedig egy szerényebb feladatot vállalt, melyet tudnak vállalni. 
 
Szita Károly polgármester elmondta a Közgyűlést néző kaposvári polgároknak is, hogy soha ne 
a politikusok szemével nézzenek egy-egy rendszer-átalakítást, hanem nézzék meg mit jelent a 
pedagógusoknak, a gyerekeknek és annak szüleinek. M it jelent a pedagógusnak akkor, amikor az 
előző kormányoknak állami támogatással a pedagógusbérek kifizetésére sem volt elég ereje,  
ugyanis most ez garantálva van. A szülőnek az az érdeke, hogy biztonságban érezhesse magát, 
tudja, hogy jó helyre viszi a gyermekét. Az, hogy ki lesz egy általános iskola igazgatója, az 
Önkormányzat véleménye nélkül nem dőlhet el, ugyanis a törvény erről egyértelműen 
rendelkezik. M i lesz az iskolának a programja, amit az igaz gató képvisel, szintén nem születhet 
meg az Önkormányzat véleménye nélkül, ugyanis az igazgató mikor bejön a Közgyűlésre 
meghallgatásra, hogy véleményt mondjanak a kinevezéséről, nyilván a programját fogja 
elmondani. Egy-egy ilyen rendszer átalakításán belül nyilvánvaló, hogy az elején vannak 
problémák, de az természetes. A dolguk pedig az, hogy a problémákat megoldják. Kaposváron 
nem azért nem hallani jelentős problémákról, mert nem akarták elmondani, hanem azért, mert 
belenyúltak a zsebükbe és átmenetileg működtették és finanszírozták azt a rendszert, ami a 
kaposvári oktatást jelentette. Kérte, hogy tekintsenek vissza a költségvetésre és nézzék meg, hogy 
abban visszaköszön az, amit az előttük lévő megállapodás tartalmaz. Hozzátette, hogy kicsit 
többet is terveztek, mint amit a megállapodás tartalmaz, ugyanis még abból is tudnak lekötni, 
ezért erős Kaposvár városa.  Kiegészítésként még elmondta, hogy mindaz között bent van, amit 
korábban adtak az önként vállalt feladatok, mert magukénak érzik továbbra is a kaposvári 
közoktatást, a kaposvári pedagógusokat, a kaposvári és náluk tanuló gyerekeket. Elmondta, hogy 



megtartják önként vállalt feladatként, legyen szó a közétkeztetésről, az ingyenes úszásoktatásról, 
az ingyenes korcsolyaoktatásról, a jó tanulók támogatásáról, a Bursa Hungarica ösztöndíjról, a 
Kaposvár számít rád ösztöndíjrendszerről. Függetlenül attól, hogy jelenleg állami fenntartásban 
vagy önkormányzati fenntartásban működnek az iskolák. Szerinte ez a legfontosabb és az, amire 
M ihalecz András tanácsnok utalt, hogy a résztvevők és nem a politikusok véleménye fontos ez 
ügyben. Mindenkinek a figyelmébe ajánlotta az előterjesztést a Jogi, Ü gyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványával együtt. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2543   Száma: 13.02.28/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 11:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a Jogi,  Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatával az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 1 5,56 5,56 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
30/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati 
szerződést, azt az alábbi módosításokkal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására: 
2. pont egészüljön ki az alábbi mondattal: 

„Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a KIK-et, hogy az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes 
jogkörrel képviselje az ingatlanügyi hatóság előtt.” 

3. pont egészüljön ki az alábbi mondattal: 
„A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmény(ek), 
valamint a tankerület feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartására a jelen 
szerződésben szabályozott módon használhatja.” 

4. b) pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a KIK által kapcsolattartóként 
megjelölt személlyel legalább 8 nappal korábban történt egyeztetést követően, a KIK 



Kaposvári Tankerülete Igaz gatójának engedélye alapján, eseti jelleggel tanítási időben 
is igényt tarthat oktatási célú helyiségek térítésmentes használatára, amennyiben az 
önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális vagy sport rendezvények 
lebonyolítására szolgál.” 

4. c) pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben oktatási célú helyiségek 6 
hónapot meghaladó időtartamban használaton kívül állnak, úgy azt a tanév 1. napját 
megelőzően, tárgyév augusztus 1. napjáig,  kollégiumok esetén szeptember 5. napjáig 
jelzi az Önkormányzat részére, aki a Pedagógiai Programban, az intézmények 
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok 
ellátásának zavarása nélkül azokat térítésmentesen használhatja vagy harmadik 
személy részére bérbe adhatja.” 

14. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az Önkormányzattól 
függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemeltetni. 
Ezekről - legalább a beruházás megkezdését 15 nappal megelőzően - köteles a 
Használatba adót írásban tájékoztatni. 
Felek megállapodnak, hogy a 13. és 14. pontban meghatározott berendezések üzembe 
helyezése esetén ezen eszközök üzemeltetési költsége a KIK-et terheli.” 

16. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A használatba adott vagyont az Önkormányzat a mindenkor hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint működteti.” 

18. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatba adott ingatlanvagyon állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az 
ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori 
állapotnak megfelelő  szinten tartásáról. Az állagmegóváson túl jelentkező 
rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége.” 

22. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges technikai 
berendezések működtetéséről, karbantartásáról.” 

28. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 
kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 
érdekében eljáró személy magatartására vezethető vissza.” 

29. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan 
rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével 
fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles 
erről haladéktalanul az Önkormányzatot értesíteni és a szükséges intézkedéseket 
megtenni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a KIK köteles viselni.” 

38. pont egészüljön ki a KIK kapcsolattartójával az alábbiak szerint: 



„Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolattartók: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerülete 7400 
Kaposvár, Szántó u. 5. Lábadi Ildikó üzemeltetési referens” 

40. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A szerződésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.” 

A használati szerződés egészüljön ki egy új 42. ponttal: 
„42. A jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Kaposvár 

M egyei Jogú Város Önkormányzatát, 6 példány a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot illeti meg.” 

A használati szerződés egészüljön ki egy új 43. ponttal: 
„43. Jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére fenntartásra, ingyenes használatba átadott 
ingatlanokról készült kimutatás.” 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési 
szerződést, azt az alábbi módosításokkal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására: 
2. pont kiegészítés 

„Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a KIK-et, hogy az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes 
jogkörrel képviselje az ingatlanügyi hatóság előtt.” 

3. a) pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) 
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok 
ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat 
a KIK Kaposvári Tankerülete Igaz gatójának engedélyével önkormányzati, egyéb helyi 
közösségi, kulturális és sport rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen 
használja.” 

10. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget, ennek keretében a számviteli 
nyilvántartásból adatot szolgáltat a tárgyi eszközök bruttó értékéről és az elszámolt 
értékcsökkenésekről a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
A KIK a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan évente december 31-i 
fordulónappal köteles leltárt készíteni, és a leltározási jegyzőkönyvet, valamint a 
leltározással kapcsolatos dokumentumokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az 
Önkormányzat részére megküldeni.” 

14. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.” 

20. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 



„A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokat az 
aktiválás negyedévét követő hónap 15. napjáig az Önkormányzat részére köteles 
megküldeni.” 

33. pont egészüljön ki a KIK kapcsolattartójával az alábbiak szerint: 
„Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolattartók: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári M egyeközponti Tankerülete 
7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Lábadi Ildikó üzemeltetési referens” 

36. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A szerződésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.” 

A vagyonkezelési szerződés egészüljön ki egy új 38. ponttal: 
„38. A jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Kaposvár 

M egyei Jogú Város Önkormányzatát, 6 példány a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot illeti meg.” 

A vagyonkezelési szerződés egészüljön ki egy új 39. ponttal: 
„39. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére fenntartásra és 
működtetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanokról készült kimutatás. 
2. számú: Megállapodás a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 

és az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium közt. 
3. számú: Megállapodás Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Kaposvári-Tiszk Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. közt.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: azonnal 

 
 

-----12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 
2012. évi közbiztonságáról és a 2013. évi feladatokról----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte és a képviselő-testületnek bemutatta dr. Piros Attilát a 
Somogy megyei rendőrfőkapitányt és dandártábornokot, akivel már a sajtón keresztül 
találkozhattak. M egtisztelve érezte magát, hogy többször találkozhatott már vele és ismertette 
mindazt az elképzelést, ami Kaposvárt és környékét is érinti, a megerősített közbiztonság 
érdekében.  Az az elképzelés, amelyet elkezdett megvalósítani és a rendszerén belül végez, 
mindnyájuk érdekét szolgálja. Kérte a testület bizalmát is. M egköszönte, hogy eljött a 
Közgyűlésre és hogy megadta annak a lehetőségét, hogy neki is kérdést lehessen feltenni.  
Továbbá köszöntötte Buzás László kapitányságvezető urat. Elmondta, hogy minden év elején 
megkapják azt a lehetőséget, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányságnak a beszámolóját 
meghallgathatják, kérdéseket tehetnek fel és elmondhatják mindazokat a problémákat, amelyek 
foglalkoztatják őket. Felkérte kapitányság urat, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye 
meg. 
 
 



Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető szóban ismertette a beszámolóban leírtakat. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Torma János tanácsnok az előterjesztésben összefoglalt öt ponttal a 2013. évi célkitűzésekről 
maximálisan egyetértett. Kérdése az volt, hogy a célkitűzések, feladatok végrehajtásához lesz-e 
elég muníció? 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy az előterjesztés szerint, hogy több Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal is együttműködési megállapodást kötöttek, melyek a bűnmegelőzésre 
fókuszálnak. M egkérdezte, hogy mennyire hatékonyak az együttműködések a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok részéről? 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy szerepel a célkitűzések között, hogy növelni kellene 
a térfigyelő kamerákban rejlő  lehetőségeket. M egkérdezte, hogy szakmailag látnának-e 
előnyöket, hogy ha a Nádasdi utca és környékén – központi vagy csomóponti helyekre – esetleg 
elhelyeznének kamerákat? 
 
Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető elmondta, hogy a kapitányság az erőit úgy osztja 
el mindig, hogy minden területre jusson. Folyamatosan értékelik, hogy melyik városrészben, 
hova kell nagyobb erőket átcsoportosítaniuk, ha kell, a vidéki területet erősítik meg. Próbálják 
úgy megoldani, hogy mindenhol ott tudjanak lenni. Valóban tudnának 4-5-6 rendőrt is 
alkalmazni, de jelen állományukkal úgy érzi, hogy a problémákat meg tudják oldani. Napról 
napra tapasztaltabbak a fiatal rendőrök, reméli, hogy a következő évben is pozitív tendenciákról 
számolhat be. Elmondta, hogy a Roma Nemezetiségi Önkormányzatokkal az együttműködési 
megállapodásokat megkötötték. A fogadtatás változó, és csak akkor működik jól, ha a 
közösségben vannak olyan agilis emberek, akik az ügy mellé állnak. Hozzátette, hogy vannak 
pozitív, előremozduló folyamatok, viszont van, ahol csak áll a dolog. Sikerült sok területen olyan 
előre lépéseket tenni, ahol megelőzési oktatásokkal, megelőzési filmekkel,  iskolába való 
eljutásokkal, figyelem felhívásokkal a jövőre próbálnak építeni e tekintetben. A térfigyelő 
kamerákat minden tekintetben próbálják úgy kihasználni,  hogy a bűncselekmények későbbi 
felderítésére tudják használni. Ha az említett területeken is lesz térfigyelő rendszer, melyre már 
pályázat útján volt kezdeményezés és ezeken az útvonalon haladó elkövetőket nyomon tudják 
követni, akár a mozgási útvonaluk elemzésével is, előre tudnak lépni. Hozzátette, hogy 
mindenképpen hasznos lenne azon a területen is (Nádasdi utca és környéke) a térfigyelő kamera. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok gratulált rendőrkapitány és főkapitány uraknak az eddigi 
munkájukhoz és az eredményekhez. Elmondta a donneri városrész képviselőjeként, hogy a 
donneri körforgalom és környéke problémás. Örömmel értesült arról, hogy eredményeket értek el 
és a lakók is visszajelezték, hogy érezhetően jobb lett a helyzet. Szerinte a kaposvári rendőrség 
jelenleg jobban teljesít, mint korábban, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek 
gondok. M egköszönte, hogy a mozgó őrszobákkal kapcsolatban megkeresték és tájékoztatták a 
rendőrség részéről. Szerinte a mozgó őrszoba koncepció eredményes lesz, de szükséges hozzá az, 



hogy a lakosság is tudomást szerezzen róla. A donneri a szentjakabi városrész kerül egy mozgó 
őrszobába, amelynek telefonszáma is van.  Szerinte jobban kellene az ott lakókat tájékoztatni 
erről. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy a mozgó őrszoba jó, de a gyalogos járőr szolgálatot 
nem szabad elfelejteni azokon a részeken, vagyis gyalogosan is ott kell lenni időszakonként a 
rendőrségnek. M egjegyezte, hogy újságcikkben olvasott arról, hogy Siófokon bevezették a 
városőrséget, mint intézményt, jó lenne, ha majd a későbbiekben tájékozódnának erről és ha 
hasznosítható tapasztalatok vannak, akkor Kaposváron is átvennék. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő elmondta a megelégedettség hangján, hogy természetesnek tartja 
azt, hogy a Klebelsberg Kollégiumon belül rend van, de ennek az a feltétele, hogy kívül is 
minden rendben legyen és ezt megköszönte rendőrkapitány és főkapitány uraknak. Szerinte a 
kettő csak így egészíti ki egymást. Szóbeli megállapodásuk, amit a kollégium nevelői is tudnak, 
hogy bármi gyanúsat látnak, azonnal szólnak és pár perc múlva már ott vannak a járőrök.  
M egköszönte a fiataljaik nevében is, hogy nem kellett olyan eseményhez asszisztálniuk, amit 
hála Istennek meg tudtak előzni. A bűnmegelőzést a fiatalságnál kell elkezdeni. A f iatalkorúak 
bűnözésbe való bekapcsolódásával kapcsolatos oktatófilm második fejezetének vetítésénél 
tartanak, melyen minden gyereknek kötelező részt venni. A rendőrség kollégáival utána 
elbeszélgetnek és elemzik a filmeket. Szerinte itt kell elkezdeni a hatékony bűnmegelőzést. 
Elmondta, hogy a számadatok önmagukért beszélnek, véleménye szerint ezek még lesznek 
jobbak is, de csak akkor, ha a felnövő generációt folyamatosan óvják a bajtól és megmutatják 
nekik a helyes irányt. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, mint a cseri városrész képviselője, hogy 
olvasható a beszámolóban, hogy a cseri városrész kiemelt megfigyelésben részesül. Elmondta, 
hogy az egyesületüket és őt magát is megkeresték az ott lakók és a vállalkozók, hogy hozzanak 
létre valamilyen szervezetet, ezáltal is segítve a rendőrség munkáját. Hozzátette, hogy a 
vállalkozóiktól kapnak egy autót, amellyel nap, mint nap bejárhatják az önként vállalkozók a 
városrész utcáit, olyan szinten, hogy érezzék, hogy figyelve vannak. Elmondta, hogy jártak a 
rendőrségen, kaptak egy telefonszámot és elmondták, hogy mik a jogaik.  Telefonon értesíthetik a 
rendőrséget, ha bármi olyat észlelnek az ügyeletesek. Megköszönte a segítséget, a telefonszámot. 
Elmondta, hogy március 6-án lesz a Gárdonyi Iskolában egy fórum, ahol a feladatokról, illetve a 
jogaikról szeretnének beszélni. Bízik benne, hogy egy példamutató együttműködést tudnak 
felmutatni a rendőrséggel és a város polgáraival együtt. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok kérte kapitány urat, hogy egy szakmai javaslatot tegyenek arra, hogy 
melyek azok a pontok a városrészben, amelyikre a legindokoltabb lenne térfigyelő kamerákat 
elhelyezni. Bízik benne, hogy a kamerák megteremtésére a forrást megtalálják. Továbbá köszönte 
azt a kapcsolattartást, ami az elmúlt időszakban megvalósult köztük. Elmondta, hogy egyik 
probléma a körzetében a falopás, fakivágás, amelyben visszajelzése volt, ugyanis a lakóktól azt a 
visszajelzést kapta, hogy az elmúlt egy-két hónapban pozitív előrelépés volt tapasztalható. Két 
olyan probléma van viszont, amelyben kérte az együttműködésüket, akár a Közterület-
felügyelettel együtt: a kóbor kutyák és az illegális szemétlerakás ügye. Kérte, hogy ezekre 
próbálják a lehető legnagyobb figyelmet fordítani. 
 
Kiss Tamás képviselő örült annak, hogy csökkent a bűncselekmények száma és ezért minden 
gratuláció megilleti a kapitányság dolgozóit. Szerinte nem szabad állszenteknek lenniük, ugyanis 
3475 bűncselekmény történt tavaly a városban, a cseri, a szentjakabi, illetve a donneri 



városrészekben összesen 898 bűncselekmény, tehát az elkövetett bűncselekmények közül minden 
negyedik ezekben a városrészekben történik. Nyilvánvaló, hogy miért ezekben a körzetekben és 
miért nem Toponáron vagy Kaposfüreden követik el a bűncselekmények többségét. Amíg a 
problémát nem oldja meg a Kormány, vagyis, amíg az etnikai hovatartozással kapcsolatban nem 
tüntetnek fel adatokat, addig magát a problémát sem lehet megoldani.  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerint a tájékoztatás nagyon részletes és alapos és látszik az 
elemzésből, hogy nem csak a számokat mutatták be, hanem megpróbálnak az okok mögé menni.  
Elmondta, hogy azokkal az eszközökkel, amelyekkel a rendőrség rendelkezik, javítani lehet a 
közbiztonságot. Nekik is tudniuk kell, hogy társadalmi problémákat, konfliktusokat rendészeti 
eszközzel csak nagyon korlátosan lehet kezelni. Biztatta a Közgyűlést arra és kérte a város 
vezetőitől, hogy a bűnmegelőzés terén, az eddigi segítséghez képes is, próbáljon meg többet 
tenni, mert mások a rendészeti eszközök és mások azok a társadalmi bűnmegelőzés számára 
rendelkezésre álló  eszközök, amivel lehet javítani a helyzeten. Elmondta, hogy ha egyes 
társadalmi csoportok rosszabb élethelyzetbe kerülnek, annak nagyon sokféle következménye 
lehet. Szerinte foglalkozniuk kellene ezzel is, ugyanis kivált bizonyos okokat. Nem tartja 
megoldásnak azt, amit Kiss Tamás képviselő úr mondott, ugyanis így nem lehet megközelíteni a 
gondokat. Szerinte a mai viszonyok, a mai működési feltételek között a helyi rendőrség megteszi 
azt, amit meg lehet tenni.  Hozzátette, hogy Piros Attila dandártábornok úr  szakmai programját 
mindenki ismerheti, ugyanis az országgyűlési képviselőknek és mindenkinek felajánlotta, hogy 
bemutatja. A programnak azt a nagyon erős elemét, hogy a végrehajtó állományt szeretné 
erősíteni és a terepen szeretne erősíteni, azt is helyeselte. Kedvező benyomása volt, hogy egy 
kercseligeti falopással kapcsolatban kért segítséget és nagyon gyorsan megtalálták a rendőrök a 
tolvajokat, pedig egy falopást felderíteni nem egyszerű szakmai mutatvány. Kérte kapitány úrtól, 
hogy bármilyen nagy nyomás alatt vannak, sokféle problémával kell megküzdeniük, azokat a 
bűncselekményeket, amik az emberek mindennapjait megkeserítik, próbálják meg erőfeszítéssel 
felderíteni, mert attól fog javulni az emberek biztonságérzete. 
 
Szita Károly polgármester kérte dr. Lamperth M ónika képviselő asszonyt, hogy a három perc 
hozzászólási időt is tartsa be. 
 
Oláh Lajosné alpolgármester elmondta, hogy szomorú volt, amikor megtudta, hogy nem 
tartanak igényt a Sávházi őrszoba működésére. Tisztában van vele, hogy nem egy panaszfelvevő 
irodára van ott szükség. Bízik benne, hogy a mobil őrszoba működése sokkal hatékonyabb lesz és 
azonnal fog választ adni az ott felmerülő problémákra. Elmondta, hogy hamarosan indul a 
Domus-több fejlesztése, ami természetes, hogy forgalmi rend változással is fog járni és kérte a 
rendőrséget, hogy türelmesek és segítőkészek legyenek az állampolgárokkal. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte mindenkinek a hozzászólását. M egkérte kapitány urat, 
hogy reagáljon a hozzászólásokra és kérte, hogy utána dandártábornok úr ossza meg 
mindnyájukkal, amit fontosnak tart. Egy felvetésre reagálva elmondta, hogy január 1-jétől van 
egy olyan jogszabály, amely lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak azt, hogy 
városőrséget is létrehozhatnak a Közterület-felügyelet mellett. Feltétele a Közterület-
felügyeletnél is, hogy jobban fel legyenek szerelve, akár bilincsről van szó, akár másról. M ájus 
végéig kell megállapodást kötniük a rendőrkapitánysággal, amit nyílván meg is fognak tenni.  
Vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a kör hogyan bővülhet. Hozzátette, hogy mielőtt 
bármilyen előterjesztés vagy elképzelést megosztana a testülettel, először tábornok úrral fog 



beszélni. 
 
Buzás László r. alezredes, kapitányságvezető elmondta dr. Szép Tamás tanácsnok úrnak, hogy 
természetesen a gyalogos járőrszolgálatot fontosnak tartják. A mozgó szolgálat, amely 
szeptember 1-jétől a város központjában, a Kossuth téren volt látható, megváltoztatta a működési 
rendjét. Hétköznap továbbra is azon a területen lesznek, szombaton a cseri,  donneri városrészben 
és vasárnap a vásár területén, ugyanis átértékelték ez esetben a helyzetet. dr. Giber Vilmos 
tanácsnok úrnak megköszönte köszönő szavait, és hozzátette, hogy a kollégái érdeme az a 
munka. Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok asszonynak elmondta, hogy a szerdai 
fórumon mindenképp ott lesz két közbiztonsági parancsnokával és a mobil őrszoba 
csoportvezetőjével együtt. Elmondta, hogy csak abban az esetben lehet közbiztonsági 
tevékenységet folytatni, ha a törvényi feltételek fennállnak. Szigorúvá tette a törvény a 
tevékenységet és segíteni szeretnének ez ügyben, amelyhez minden segítő kezet köszönettel 
fogadnak, de a törvényi kereteken belül. Borhi Zsombor tanácsnok úrnak elmondta, hogy van egy 
konkrét javaslatuk a kamerák elhelyezése kapcsán. Hozzátette, hogy a várossal közösen egy 
pályázatot dolgoznak ki. Kiss Tamás képviselő úrnak válaszként elmondta, hogy a három 
városrészt azért emelte ki,  mivel azok az adatok szerepeltek a jelentésben is. Valóban ott történik 
a legtöbb bűncselekmény. Minden eszközt megpróbálnak arra fordítani, hogy a 
bűncselekményeket megakadályozzák és az elkövetőket elfogják. M egköszönte dicsérő szavait 
dr. Lamperth M ónika képviselő asszonynak. Oláh Lajosné alpolgármester asszonynak megígérte, 
hogy toleránsak lesznek a Domus fejlesztése kapcsán felmerülő forgalmi rend változásnál. 
Elmondta, hogy a sávházi közös használatú irodáról annyit tud, hogy a városnak is szüksége volt 
a helyiségre és a mobil őrszoba nem kíván épületet, ugyanis éppen a mozgás a fontos. 
 
Dr. Piros Attila főkapitány elmondta, hogy immáron több mint öt hónapja főkapitány Somogy 
megyében. Azok közé a rendőrök közé tartozik, aki nincs megelégedve Somogy megye 
rendőrállományának a közbiztonságot szolgáltató tevékenységével. Elmondta, hogy az 
alaptörvény úgy fogalmaz, hogy a rendőrség feladata a bűn megelőzése, a bűn üldözése, a 
közrend, közbiztonság, illetve a határrendészeti tevékenység végrehajtása. A Somogy M egyei 
Rendőr-főkapitányság 1595 státusszal rendelkezik a Balatoni Vízi Rendőrkapitánysággal együtt. 
Elmondta, hogy amikor a megyébe érkezett és felkészült a megyéből, az eddigi szakmai 
tapasztalatai okán egy programot ismertetett a képviselőkkel, az országgyűlési képviselőkkel, a 
polgármesterekkel, és mind a nyolc járás hivatalvezetőjével találkozott. A rendőrségnek az a 
hivatása, hogy amit ma szolgáltatnak, az a tegnapnál jobb legyen és  holnap még jobban tudjanak 
szolgálni. A változás lényege az, hogy számára nem ügyiratról beszélnek. Az érdekli, hogy 
milyen jogsértő cselekmény történik az adott helyen. A mobil őrszoba nem más, mint a 
kriminalitás háziorvosa. Visszanézte tíz év átlagában a százezer lakosra jutó bűnelkövetőket, a 
sértetteket és minden adatot és ebből az okból emelte a körzeti megbízottak számát. Elmondta, 
hogy nem a rendőrfőkapitány mobilszámát kell ismerni, hanem Kaposváron annak a négy 
őrszobának a mobilszámát, amely a 112-es egységes segélyhívó mellett is folyamatosan hívható. 
Tíz év átlagában a visszaeső bűnözés aránya 60% környékén van Somogy megyében. Ezeknek az 
elkövetőknek már lehet tudni a nevét és a címét és nem kell más helyen járőrözni, mint azokon a 
területeken. Szerinte csak újszerű gondolatot kell bevezetni az együttműködésben, a belső 
együttműködésben. Elmondta, hogy az érdekli, hogy Kaposváron minél kevesebb jogsértés 
legyen. Akármilyen bűncselekményről legyen szó, legyen olyan rendőr Kaposváron, aki ott és 
abban a pillanatban választ tud adni, intézkedőképes rendőr és ismeri a polgártársát úgy, ahogy a 
háziorvos a betegét. Hozzátette, hogy az egész erőforrást erre próbálja irányítani. A kollégák 



kicsit más struktúrában vannak dolgoztatva, valakinek előnyös a változás a szervezeten belül, de 
valakinek előnytelen. M a Somogy M egyei Főkapitányságának a főkapitánysági tevékenysége az 
országban a legkisebbre van szabva, 20,88% erőforrást használnak fel.  Elmondta, hogy 290 főt 
tudott jóváhagyni a Rendőr-főkapitányságnak, kellene több is, de nem a mennyiség, hanem a 
minőség kell! M egköszönte a támogatásokat, de véleménye szerint nem nekik kell a támogatás, 
ugyanis a rendőrség szolgál és szolgáltatja a közbiztonságot. Kapják a támogatást a polgárőröktől 
és megköszönte a közös szolgálatokat. A CXX-as törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy az 
önkormányzati rendészeti szervezetre külön figyelni fog, mert a jó szándékú állampolgárok nem 
ismerik a büntető törvénykönyvnek a szabálysértési kódexnek és a polgárőrségről szóló 
törvénynek azokat a részeit, amelyek megadják a lehetőséget, de nagyon szigorú keretek között, 
hogy az állami fegyveres rendvédelmi szerven kívül ki az aki a közterületen rendészeti vagy ilyen 
jellegű tevékenységet folytathat. Soron kívüli jelentést kér erről, ugyanis el szeretné kerülni, hogy 
a jó szándékú emberek jogsértő tevékenységbe kerüljenek. Hozzátette, hogy az egész 
tevékenysége arra irányul, hogy a helyi rendőri erőt megerősítse és minden közterületen dolgozó 
rendőrtől megkérdezi azt, hogy a következő órában kit szeretne elfogni. M egkérdezi, hogy hány 
sértettel találkozott, kinek tette fel a kérdést, hogy miben segíthet, továbbá, hogy milyen 
bűncselekményt követtek el az adott területen. Elmondta, hogy Somogy megyének olyan 
tábornoka van, hogy nem érdekli a járőrnek az a szabályszerű papírja, amelyet útirány-tervnek 
hívnak. Havonta egyszer megkérdezi tőlük, hogy milyen esemény történt a legsúlyosabb 
bűncselekménytől kezdve a tulajdon elleni szabálysértésig, megvan-e az elkövetője.  Jelezte, hogy 
növekszik a kiadásuk Somogy megyében. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy míg korábban 
a fogda zárva volt, most nem gyakori, hogy nyolc-tizenkettő embert kell ellátniuk és ez pénzbe 
kerül. Hozzátette, hogy azt a pénzt mindig biztosítani fogja a rendőrség működéséből, mert az 
első két hónap adata azt mutatja, hogy meghozza az eredményt. Túl sok a bűncselekmény és az 
ügyirat, egyre jobb a felderítés, de minden felderített ügy mögött sértett és áldozat van. Elmondta, 
hogy szeretné összegyűjteni mindazon szervezeteket állami, önkormányzati és egyéb civil 
szervezeteket, amelyek ebben a megújuló rendszerben partnerei az itt élő, ide látogató, itt tanuló 
diákoknak. Először itt jelentette be, hogy befejezték Szita Bence ügyét, átadják vádemeléssel 
mind a három személy vonatkozásában az ügyészségnek.  Először látta azt, hogy a kapitányság 
milyen együttműködésben van a polgárokkal, kutattak, segítettek, a sajtó képviselői nem adták ki 
az információkat, amíg nem voltak biztosak abban a 15-16-17 órában, hogy hol kell keresniük az 
elkövetőket és amíg a kezük között nem érezték őket. Kérte, hogy fogadják el a beszámolót, mert 
annak ellenére, hogy a jövőben jobb számokat szeretne elérni a kapitánysággal, tudja, hogy 
mindezek mögött áldozatos munka van.  Átalakuláson mennek át, amelynek első pozitív jelei már 
számára láthatóak, mert ő maga is csinál statisztikát. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2544   Száma: 13.02.28/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
 
31/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár M egyei Jogú Város közbiztonságáról és  
a 2013. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Szita Károly polgármester megköszönte dr. Piros Attila dandártábornok és Buzás László 
alezredes részvételét. Támogatásáról biztosította dandártábornok urat az elhangzottakkal 
kapcsolatban. 
 
 

-----13. Előterjesztés a Kapos vári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely S E-vel  
kötendő 5 évre szóló megállapodásról ----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Demeter Györgyöt, a Kaposvári Röplabda Akadémia 
Utánpótlás Műhely SE szakmai igaz gatóját. Elmondta, hogy Kaposvár sportváros, az egyik siker 
sportága a röplabda, nem csak azért, mert magyar bajnokságokat tömegével nyertek és a magyar 
kupát is, hanem az utánpótlás tekintetében is. Olyan kezdeményezést indítottak útjára tavaly, 
hogy kiemelt támogatásban is részesültek. M ost szakmai igazgató úr olyan kérést fogalmazott 
meg, hogy a múlt évi kezdeményezésük legyen egy tartós megállapodásnak a része. Hozzátette, 
hogy az a szakmai munka, amelyet végeznek a garanciája annak, hogy az a pénz befektetésnek 
tekinthető. Tájékoztatta a testületet, hogy elindulnának egy olyan kezdeményezéssel is, hogy a 
kézilabdásokhoz hasonlóan Kaposváron alapíthassanak és hozhassanak létre egy országos 
akadémiát, amelynek az infrastrukturális hátterét intézményeikben biztosítanák. 
 

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



-----Hozzászólások----- 
 
Dér Tamás tanácsnok megköszönte Demeter György szakmai igaz gatónak, hogy a kollégáival 
létrehozták az akadémiát és már másfél éve működtetik. M egemlítette Simonné Kutas Zitát, aki a 
női szakágat viszi. Hozzátette, hogy az a szakmai és emberi munka, amelyet Demeter György és 
Simonné Kutas Zita végez, példaértékű. M egköszönte a munkájukat és a hétvégéhez sok sikert 
kívánt. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2545   Száma: 13.02.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 11:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
32/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1/ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Röplabda 
Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel a röplabda-utánpótlásnevelésről 5 évre szóló 
megállapodást köt. A Közgyűlés a mellékletben szereplő megállapodás aláírására 
felhatalmazza a Polgármestert.  
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Szerb György sportreferens 
Határidő: 2013. március 21.  

 
2/ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a Kaposvári 

Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület azon törekvését, hogy minta 
értékű képzésüket országos szintre emeljék és a legtehetségesebb magyar középiskolás 
fiúk és lányok nemzetközi szintű röplabdázóvá nevelését Kaposváron akadémiai képzés 
keretei között valósítsák meg.   
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő: 2013. december 31. 



 
-----14. Előterjesztés a Kaposvár TIS ZK Kft. ingó- és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról,  
illetve a Kft. további működtetéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
támogatta az előterjesztést. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2546   Száma: 13.02.28/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,88 88,88 
Nem 1 5,56 5,56 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
33/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és 
ingatlan vagyonának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 
használatba adásáról,  illetve a Kft. további működtetéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 

 



1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár TISZK 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. a tulajdonában lévő,  illetve vagyoni értékű joga 
alapján rendelkezésre álló, szakképzési célt szolgáló ingó- és ingatlan vagyonát a 2012. 
évi CCXV. törvény 43. § (8) bekezdése szerint 2013. április 01-jével a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába adja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. április 1. 

 
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő, kaposvári 2077. helyrajzi számon, 

természetben a Virág u. 32.  szám alatti ingatlanon található központi műhelyre és az 5. 
emeletre a 114/2005. (IV. 21.) önkormányzati határozattal a Kaposvár TISZK Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft-nek biztosított ingyenes használati jogot, valamint az 581 
helyrajzi számon, természetben a Szántó u. 11. számú ingatlanon megvalósuló 
beruházáshoz a Kaposvár TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és a Zichy M ihály 
Iparművészeti Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium részére biztosított közös 
használati jogot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a szakképzési feladatoknak a 
központhoz történő telepítése időpontjáig megkapja.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati jogok átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. április 1.  

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvár TISZK Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. szervezetének átalakításához szükséges intézkedések meghozására. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. április 1.  

 
 

-----15. Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
módosító javaslatát nem támogatják. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy azért nem támogatják a Jogi,  Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító javaslatát, mert a következő pontban benne van az, amit 
kérnek. 
 



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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2547   Száma: 13.02.28/15/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
34/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köznevelési szerződést köt Patalom Község 
Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel rendelkező 
óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére. A Közgyűlés Kaposvár és 
Patalom Köznevelési Szerződését az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő: 2013. március 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köznevelési szerződést köt Orci Község 

Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel rendelkező 
óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére. A Közgyűlés Kaposvár és 
Orci Köznevelési Szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá, 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő: 2013. március 1. 



 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köznevelési szerződést köt Kaposújlak Község 

Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel rendelkező 
óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére. A Közgyűlés Kaposvár és 
Kaposújlak Köznevelési Szerződését az előterjesztés 3. számú melléklete szerint hagyja 
jóvá, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő: 2013. március 1. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése köznevelési szerződést köt Magyaregres 

Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel 
rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére. A Közgyűlés 
Kaposvár és M agyaregres Köznevelési Szerződését az előterjesztés 4. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő: 2013. március 1. 

 
 

-----16. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2548   Száma: 13.02.28/16/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
35/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 
Vándorszíntársulattal 2013. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A megállapodás értelmében a társulat részére a 2013-ban 400 e Ft 
támogatást biztosít az Önkormányzat költségvetésből. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 1. mellékletében foglalt közművelődési megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 Molnár György igazgató 

 Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2013. március 14. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M ikrokozmosz 
Művészeti Alapítvánnyal 2013. december 31-ig terjedő  időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására. 
Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 Kacsar József Általános Iskolai Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 
vezető 

Határidő: 2013. március 14. 



3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy Táncegyüttes 
Alapítvánnyal 2013. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. 
A megállapodás értelmében az Alapítvány részére 2013-ban 1 697 ezer Ft támogatást 
biztosít az Önkormányzat költségvetéséből. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 Horváth Gáborné igaz gató 

  Molnár György igazgató 

Határidő: 2013. március 14. 

 
 

-----17. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és 
költségvetéséről----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy mintegy 100 millió forint az, amely az idei 
rendezvények pénzügyi támogatását jelenti. Hozzátette, hogy ezt a költségvetés tárgyalásánál már 
elfogadták, de itt lebontva is szerepel az előterjesztésben. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok szerint helyénvaló, hogy a Közgyűlésen is megemlítsék, hogy a tavalyi 
év legjobb turisztikai rendezvénye lett a Dél-Dunántúli Régióban a Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivál. Ez egy olyan siker, amelyet meg kell említeni a nyilvánosság előtt, és 
amiért elismerés illeti a szervezőket és mindazokat, akik tettek ezért a rendezvényért, hogy a 
harmadik rendezvény el tudta érni, hogy a Dél-Dunántúli Régióban ezt a rangos elismerést 
megkapja. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2549   Száma: 13.02.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
36/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 2013.  évi kiemelt 
városi rendezvényekről szóló előterjesztést. A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő 
rendezvények programját jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2013. december 31. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Festők Városa Hangulatfesztivál 

művészeti programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A fesztivál megrendezéséhez az Önkormányzat 8.000 e Ft összegű 
támogatást biztosít.  

 
 Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Molnár György igazgató 
  Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: 2013. május 31. 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Szentjakabi Nyári Esték 

programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvénysorozat megvalósításához az Önkormányzat 1.500 e Ft összegű támogatást 
biztosít. 
 



Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2013. július 12. 
 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Youth Football Fesztivál megrendezésével 

megbízza a Yogo Bonito Európa Kft-t, melynek megvalósításához 8.000 e Ft pénzügyi 
forrást biztosít. Az erre vonatkozó 2. mellékletben szereplő támogatási szerződést 
jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. július 23. 

  
5. A Közgyűlés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválra vonatkozó 

támogatási szerződést jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. A Közgyűlés a rendezvény céljára térítés nélkül biztosítja a Szivárvány 
Rendezvényházat, valamint a belvárosi övezet közterület használatát együttesen bruttó 
18.500.000 Ft értékben. A Fesztivál megszervezésére 45.000 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Molnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: 2013. augusztus 14.  

 
6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Szász Endre életmű kiállítás 

megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez 2.000 e Ft támogatást biztosít  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Molnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató  
Határidő: 2013. augusztus 15.  

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mienk a város fesztivál megszervezésével 

megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények megtartásához 3.000 e 
Ft támogatást biztosít. 

 
 Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Molnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő: 2013. szeptember 6.  



 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a M éz Fesztivál megrendezéséhez a Fesztivál 

idejére a belvárosi övezetben a közterület használatát térítés nélkül biztosítja a Zselici 
M éhész Egyesület számára.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. szeptember 13. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent - Karácsony Ünnepi 
Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvények megtartásához 1.000 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 M olnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2013. december 31.   
 

10. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 M olnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2013. december 31.   
 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi újévi koncert megszervezésével 

megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények megtartásához 2.000 e 
Ft támogatást biztosít. 

 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Molnár György igazgató 
 Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: 2014. január 2.   

 
12. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 

figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel.  
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Szirják Imréné igazgató  
 Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő: 2013. december 31. 



-----18. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2550   Száma: 13.02.28/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
37/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 
Központ magasabb vezetői megbízására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 2013. augusztus 16-tól 2016. október 18-ig. 
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. 



Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek:     
- Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; 
- Kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti közművelődési 
intézményvezető tanfolyami végzettség; 

- Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben 
legalább öt éves szakmai gyakorlat; 

- Kiemelkedő közművelődési tevékenység; 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
- M agyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

 
A magasabb vezetői megbízás feltétele: a munkáltatóval létesített közalkalmazotti jogviszony, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Részletes szakmai önéletrajz; 
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó 

program; 
- Felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata; 
- Az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált tanfolyam elvégzéséről szóló okirat 

másolata; 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez; 
- Nyilatkozat vagyonnyilatkozat- tétel teljesítéséről; 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő megjelenést követő 30. nap. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Együd 
Árpád Kulturális Központ igazgató; 

- Személyesen: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgálgatási és 
Titkársági Igazgatóság, Kaposvár, Kossuth tér 1. I. em. 103-as szoba. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú bizottság hallgatja meg. A kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati 



határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a 
vezetői megbízásról.  

A pályázat elbírálásának határideje: várhatóan 2013. június 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kaposvar.hu 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz 
szükséges tájékoztatást megkapják.  

A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra.  

A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél 
újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.  

A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak.  

A magasabb vezetői megbízással egyidejű leg a közalkalmazott által betöltendő munkakör: 
kulturális menedzser.  

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő a pályázat kiírására:   2013. március 31. 

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2551   Száma: 13.02.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
38/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Petőfi Sándor Központi 
Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
- preambulum részében a „Petőfi Sándor Központi Óvoda” megnevezés helyére a 

„Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- az 1.) pontja „A költségvetési szerv neve:  Petőfi Sándor  Központi Óvoda” 

megnevezés helyébe a „Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- a 9.) pontja a „Fenntartó szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 

Kaposvár, Kossuth tér 1. 
Magyaregres Község Önkormányzata 7441 Magyaregres, Dózsa György u. 8.„ 
helyébe a következő szöveg lép, „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.” és egyben a magyaregresi aláírókra vonatkozó szöveg 
törlésre kerül. 

- a 10.) pontjában „a Petőfi Sándor Központi Óvoda” helyébe „a Kaposvári Petőfi 
Sándor Központi Óvoda” lép. 

- a 11. ) pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám:” szövegrészben a  
„Petőfi Sándor Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári Petőfi Sándor Központi 
Óvoda:”lép. 

- a 15.) pontja a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése:” szövegrészben a „Petőfi Sándor Központi Óvoda:” helyébe a  
„Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda:”lép. 

- a 16.) pontja a „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4773/21 és az 
5381/47 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában 
nyilvántartott tárgyi eszközök.” helyébe az alábbi szöveg lép. 
„16.)  Feladatellátást szolgáló vagyon: 



 Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő   
 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 

Címe:7400 Kaposvár, Petőfi u.20. 
Helyrajzi száma: 4773/21    
Telek alapterület: 6080 m2, épület alapterület: 2018 m2, 

Tagintézménye: Búzavirág Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19. 
Helyrajzi száma: 5381/60     
Telek alapterület: 4793 m2, épület alapterület: 537 m2, 

valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő: 2013. március 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bajcsy – Zsilinszky 
Utcai Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
- preambulum részében a „Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi Óvoda” megnevezés 

helyére a „Kaposvári Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- az 1.) pontja „A költségvetési szerv neve:  Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi 

Óvoda” megnevezés helyébe a „Kaposvári Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi 
Óvoda” megnevezés kerül. 

- a 9.) pontja a „Fenntartó szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1. 
Kaposújlak Község Önkormányzata 7522 Kaposújlak, Kossuth Lajos u. 10.”  
helyébe a következő szöveg lép, „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.” és egyben a kaposújlaki aláírókra vonatkozó szöveg törlésre 
kerül. 

- a 10.) pontjában „Besorolása: Óvoda” szövegrészben „a Bajcsy – Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda” helyébe „a Kaposvári Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi Óvoda” 
lép. 

- a 11. ) pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám:” szövegrészben a  
„ Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári Bajcsy – 
Zsilinszky Utcai Központi Óvoda:”lép. 

- a 15.) pontja a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése:” szövegrészben a „Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi Óvoda:” helyébe 
a  „Kaposvári Bajcsy – Zsilinszky Utcai  Központi Óvoda:”lép. 

- a 16.) pontja a „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 345 a 5637/32, 
5772/11 és a 4762 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában 
nyilvántartott tárgyi eszközök.” helyébe az alábbi szöveg lép. 
„16.)  Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő   
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 

Címe: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 20. 
Helyrajzi száma: 345      



Telek alapterület: 2250 m2, épület alapterület: 487 m2, 
Tagintézménye: Béke Utcai Tagóvoda 

Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Béke u.51. 
Helyrajzi száma: 5637/32   
Telek alapterület: 5165 m2, épület alapterület: 697 m2, 

Tagintézménye: Jutai Úti Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Jutai u.24.  
Helyrajzi száma: 5772/11   
Telek alapterület: 8485 m2, épület alapterület: 987 m2, 

Tagintézménye: Arany János Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 2.  
Helyrajzi száma: 4762   
Telek alapterület: 5035 m2, épület alapterület: 1404 m2, 

valamint, az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 Molik Edit óvodavezető 
Határidő: 2013. március 1. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Festetics Karolina 
Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
- preambulum részében a „Festetics Karolina Központi Óvoda” megnevezés helyére a 

„Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- az 1.) pontja „A költségvetési szerv neve: Festetics Karolina Központi Óvoda” 

megnevezés helyébe a „Kaposvári Festetics Karolina  Központi Óvoda” megnevezés 
kerül. 

- A 9.) pontja a „Fenntartó szerve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1. 
Orci Község Önkormányzata 7461 Orci, Petőfi tér 2.   
Patalom Község Önkormányzata 7463 Patalom, Kossuth utca 58.” 
helyébe a következő szöveg lép, „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.” és egyben az orci és patalomi aláírókra vonatkozó szöveg 
törlésre kerül. 

- a 10.) pontjában „a Festetics Karolina Központi Óvoda” helyébe „a Kaposvári 
Festetics Karolina Központi Óvoda” lép. 

- a 11.)  pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám:” szövegrészben a  
„Festetics Karolina Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári Festetics Karolina 
Központi Óvoda:”lép. 
a 15.) pontja a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése:” szövegrészben a „Festetics Karolina  Központi Óvoda:” helyébe a  
„Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda:”lép. 

- a 16.) pontja a „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 13820/1 a 4284, 
4259, 4060/6 és az 1003 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény 
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” helyébe az alábbi szöveg lép. 
„16.)  Feladatellátást szolgáló vagyon: 



Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő   
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 

Címe: 7400 Kaposvár, Toponári u. 49. 
Helyrajzi száma:13820/1    
Telek alapterület: 3632 m2, épület alapterület: 517 m2 

Tagintézménye: Temesvár Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Temesvár u. 2/a. 
Helyrajzi száma:4284, 4259    
Telek alapterület: 1249m2, épület alapterület: 338 m2, 

Tagintézménye: Damjanich Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Damjanich u.38.  
Helyrajzi száma: 1003   
Telek alapterület: 3632 m2, épület alapterület: 517 m2, 

Tagintézménye: Tallián Gyula Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe:7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 127.  
Helyrajzi száma: 4060/6   
Telek alapterület: 1812 m2, épület alapterület: 294 m2, 

valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 Bekesné Porczió M argit óvodavezető 
Határidő: 2013. március 1. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzetőr Sori Központi 

Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
- preambulum részében a „Nemzetőr Sori Központi Óvoda” megnevezés helyére a 

„Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- az 1.) pontja „A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Sori  Központi Óvoda” 

megnevezés helyébe a „Kaposvári  Nemzetőr Sori  Központi Óvoda” megnevezés 
kerül. 

- a 10.) pontjában „a Nemzetőr Sori Központi Óvoda” helyébe „a Kaposvári Nemzetőr 
Sori Központi Óvoda” lép. 

- a 11. ) pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám:” szövegrészben a  
„Nemzetőr Sori Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári Nemzetőr Sori Központi 
Óvoda:”lép. 

- a 15.) pontja a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése:” szövegrészben a „Nemzetőr Sori Központi Óvoda:” helyébe a  
„Kaposvári Nemzetőr Sori  Központi Óvoda:”lép. 

- a 16.) pontja a „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4330/12 a 4335 
és a 15379 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában 
nyilvántartott tárgyi eszközök” helyébe az alábbi szöveg lép. 
16.)  „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő   
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 

Címe: 7400 Kaposvár, Damjanich u.3. 



Helyrajzi száma:4330/12    
Telek alapterület: 6021 m2, épület alapterület: 1400 m2, 

Tagintézménye: Honvéd Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 24/B. 
Helyrajzi száma: 4335  
Telek alapterület: 2653 m2, épület alapterület: 452 m2, 

Tagintézménye: Kaposfüredi Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 181. 
Helyrajzi száma:15379    
Telek alapterület: 4302 m2, épület alapterület: 317 m2, 

valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 Várkonyi Gáborné óvodavezető 
Határidő: 2013. március 1. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tar Csatár Központi 

Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
- preambulum részében a „Tar Csatár Központi Óvoda” megnevezés helyére a 

„Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- az 1.) pontja „A költségvetési szerv neve:Tar Csatár Központi Óvoda” megnevezés 

helyébe a „Kaposvári  Tar Csatár Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- a 10.) pontjában „a Tar Csatár Központi Óvoda” helyébe „a Kaposvári Tar Csatár 

Központi Óvoda” lép. 
- a 11.) pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám:” szövegrészben a  

„Tar Csatár Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári Tar Csatár Központi 
Óvoda:”lép. 

- a 15.) pontja a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése:” szövegrészben a „Tar Csatár Központi Óvoda:” helyébe a  „Kaposvári 
Tar Csatár Központi Óvoda:”lép. 

- a 16.) pontja a „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 3595 az 578 és  a 
3126 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott 
tárgyi eszközök.” helyébe az alábbi szöveg lép. 
16.) „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő   
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 

Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi u.1. 
Helyrajzi száma:3595   
Telek alapterület: 5213 m2, épület alapterület: 650 m2, 

Tagintézménye: Szántó Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe:  7400 Kaposvár, Szántó u. 15/a 
Helyrajzi száma:578    
Telek alapterület: 3669 m2, épület alapterület: 452 m2, 

Tagintézménye: Szentjakabi Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 124.  



Helyrajzi száma:3126   
Telek alapterület: 2473 m2, épület alapterület: 375 m2, 

valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.” 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 Máté Mártonné óvodavezető 
Határidő: 2013. március 1. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rét utcai Központi 

Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
- preambulum részében a „Rét Utcai Központi Óvoda” megnevezés helyére a 

„Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- az 1.) pontja „A költségvetési szerv neve:Rét Utcai Központi Óvoda” megnevezés 

helyébe a „Kaposvári  Rét Utcai Központi Óvoda” megnevezés kerül. 
- a 10.) pontjában „a Rét Utcai Központi Óvoda” helyébe „a Kaposvári Rét Utcai 

Központi Óvoda” lép. 
- a 11.)  pontja a „Felvehető maximális gyermeklétszám:” szövegrészben a  

„Rét Utcai Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda:”lép. 
- a 15.) pontja a „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 

megjelölése:” szövegrészben a „Rét Utcai Központi Óvoda:” helyébe a „Kaposvári 
Rét Utcai Központi Óvoda:”lép. 

- a 16.) pontja a „Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 8356/1 a 7192/2 
a 9746/3 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában 
nyilvántartott tárgyi eszközök.” helyébe az alábbi szöveg lép. 
„16.)  Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő   
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 

Címe: 7400 Kaposvár, Rét u. 4. 
Helyrajzi száma:8356/1    
Telek alapterület: 14726 m2, épület alapterület: 900 m2, 

Tagintézménye: Kaposvári Szigetvári Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Szigetvári u.9. 
Helyrajzi száma: 7192/2   
Telek alapterület: 1772 m2, épület alapterület: 268 m2, 

Tagintézménye: Kaposvári M adár Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, M adár u. 14.  
Helyrajzi száma: 9746/3    
Telek alapterület: 6048 m2, épület alapterület: 972 m2, 

 valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 Cseh Istvánné óvodavezető 
Határidő: 2013. március 1. 

 



-----20. Előterjesztés a Kaposvár, Ezredév u. 22. szám alatti, 812/A/1 hrsz-ú, „iroda” 
megnevezésű ingatlan értékesítéséről----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2552   Száma: 13.02.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ezredév u. 20-22. 
szám alatti társasházban lévő, kaposvári 812/A/1 hrsz-ú, 151.97 m2 alapterületű, „iroda” 
megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesíti minimum 21.730.000,-Ft vételárért az 
előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint.  
 
A Közgyűlés a kaposvári 812/A/1 hrsz-ú ingatlant a törzsvagyonából kiveszi.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. március 5. (pályázat megjelenése) 

 
 



-----21. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 34., és a Fő u. 78. sz. alatti   üres lakások  bérlakás 
állományból történő  kivonásáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2553   Száma: 13.02.28/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 78. fsz. 3. sz. 
alatti, valamint a Kaposvár, Fő u. 34. fsz. 7. sz. alatti üresen álló bérlakásokat a bérlakás 
állományból törli. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

Határidő: 2013. március 10.    

 
 



-----22. Előterjesztés jelzálogjoggal terhelt, volt önkormányzati bérlakás elajándékozásához 
történő hozzájárulásról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2554   Száma: 13.02.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
41/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár,  Petőfi u. 64/A. III/3.  
sz. (hrsz: 4763/A/13) alatti ingatlan vonatkozásában  
 
- Papp Ferenc, 1/2 részben törvényes örökös, mint ajándékozó és Papp  Csaba (1971.04.13.), ½   

részben  már tulajdonos és mint ½ részben ajándékozott között létrejött  ajándékozási  
szerződéshez, valamint 

- az ajándékozás során 1/1 tulajdonossá váló Papp Csaba (l971.04.13.), mint ajándékozó és  
felesége Papp Csabáné szül. Pécsi Erzsébet (l949.06.08.) mint ½ részben ajándékozott között 
létrejött ajándékozási szerződéshez  

 



Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata bejegyzett jogainak - jelzálogjog 629.100,-Ft  
vételárhátralék és járulékai, valamint elidegenítési és terhelési tilalom - változatlan helyen 
(ingatlan-nyilvántartás III/1-2) történő fenntartása mellett hozzájárul. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató  
Határidő:  2013. március 5. (határozat közlésére)   

 
 

-----23. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat 
Európai Uniós támogatással történő fejlesztési lehetőségéről----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2555   Száma: 13.02.28/23/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
42/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna 
hálózat EU-s támogatással történő fejlesztési lehetőségéről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-7.1.0/11 „Derogációs víziközmű projektek 



előkészítése” című konstrukció keretében,  „Kaposvár város szennyvíztisztító telepe és 
szennyvízcsatorna hálózata fejlesztésére” irányuló KEOP-1.2.0 pályázata előkészítésére. 
 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges nettó 3.743,- eFt 
összegű önerőt a 2013 évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Szita Károly 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 

-----24. Előterjesztés közterület átnevezéséről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Pintér Attila tanácsnok egyrészt elismerve mindazt a törekvést, amelyet Kaposvár eddig tett 
annak érdekében, hogy Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékét őrizze, szerette volna az 
előterjesztésben azt hangsúlyozni, hogy még hangsúlyosabbá tehetnék az emlék őrzését és az 
örökség őrzését azzal, hogy ha a Nagy Imre parkot átnevezik Nagy Imre térré. Továbbá két 
jelentős intézmény az Együd Kulturális Központ és a Kormányhivatal ezt a postacímet kaphatná 
meg. Hozzátette, hogy a bizottsági ülést megelőzően elment a Földhivatalba és megnézte, hogy a 
szóban forgó ingatlanoknak a tulajdoni lapját. Azt látta, hogy a Nagy Imre park tulajdoni lapja 
jelen pillanatban nem tartalmazza az elnevezést és a cím is üresen áll a tulajdoni lapon és 
udvarként van feltüntetve. Ugyanez elmondható az Együd és a Kormányhivatal esetében is, a 
címzés üresen áll. Szerinte ezt a mulasztást valakinek pótolnia kellene, akárhogy is döntenek az 
előterjesztésről. A két intézmény véleményét a Hivatal segítségével megkérték, láthatják a 
véleményeket az előterjesztéssel kapcsolatban, illetve látni lehet, hogy a Nagy Imre Társaság 
támogatja a javaslatot és a kezdeményezést. Elmondta, hogy a rendkívüli oktatási bizottsági 
ülésen kialakult egy vita amiatt, hogy melyik az az ingatlan,  amelyik szervesül a Nagy Imre 
térhez és látni lehet, hogy ez a Kormányhivatal, ugyanis nincsen olyan közterületi csatlakozása a 
Csokonai utcához, mint az Együdnek. Az Együd átépítésével az AGÓRA program kialakításával 
egy valódi tér alakult ki, amely a meglátása szerint egy olyan tér, amelyet ténylegesen térként 
lehetne kezelni. 
 
Szita Károly polgármester elmondta Pintér Attila tanácsnok úrnak, hogy a határozati javaslatot 
változatlan formában javasolja elfogadni a képviselő-testületnek, függetlenül a két intézmény 
véleményétől. Kérte a testületet, hogy változatlan formában fogadják el a határozati javaslatot. 
 
 

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

 
 
 
 
 



-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő Pintér Attila tanácsnok előterjesztését támogatta. Kérte a 
testülettől is ugyanezt. Elmondta, hogy részt vett a Nagy Imre Társaság közgyűlésén, ahol az az 
állásfoglalás született, amelyet a testület is láthat. Az a civil szervezet idős emberekből áll,  sok 
olyan idős emberből, akiknek személyesen is nagyon fontos kötődés az, hogy a mártír 
miniszterelnök Kaposvár szülöttje. Jól emlékszik arra, amikor a rendszerváltás környékén a 
kaposváriak megmozdultak annak érdekében,  hogy legyen Nagy Imrének szobra. Ha a gyűjtés és 
adakozás körül voltak kisebb-nagyobb zökkenők is, de a végeredmény mégiscsak fontos és 
büszkeség a kaposváriaknak. Szerinte méltóbb dolog nem lehet annál,  hogy ha azt a teret, ahol ott 
áll a szobor, térként is el lehetne nevezni. 
 
Dér Tamás tanácsnok szerint, ha parkról térnek nevezik el a területet, visszalépnek. Szerinte a 
tér az egy közterületi fogalom, a park az egy díszesebb, nemesebb dolog.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a véleménye változatlan. Javasolta a képviselő-
testületnek, hogy változatlan formában fogadják el az előterjesztést. 
 
Pintér Attila tanácsnok megköszönte a véleményeket és Polgármester Úr támogatását is az 
előterjesztést illetően. M ár a bizottsági ülésen is elmondta, hogy abban az esetben, hogy ha a két 
intézmény viselhetné a postai címzésében is azt, hogy Nagy Imre park, akkor kompromisszumos 
javaslatként elfogadná és támogatná, azonban építészetileg van egy olyan lehetőség, az AGÓRA 
átépítése miatt, hogy ott a két intézmény előtt egy tér alakult ki, nem pont park. Idővel, amikor 
lehetőségük lesz, akkor elképzelhető, hogy azt a két területet egységesebb arculatúvá lehet majd 
tenni. M egköszönte még egyszer a véleményeket és a javaslatokat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2556   Száma: 13.02.28/24/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,88 88,88 
Nem 1 5,56 5,56 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



43/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nagy Imre parkot (351/9 
hrsz.) és az Együd Árpád Kulturális Központ, Somogy M egyei Kormányhivatal, Nagy Imre 
park és Csokonai utca által határolt (351/12 hrsz.) területet Nagy Imre térnek nevezi el. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: 2013. június 1. 

 
 

-----25. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2557   Száma: 13.02.28/25/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Anna u. 1. szám 
alatti pék- és cukrász tanműhelyt, valamint boltot bérüzemeltető Slendy Tanműhely Sütőipari  



Kft. részére, a Kaposvár,  Fő u. 4. sz. alatti Stühmer Kávézót üzemeltető CAFE RISTRETTO 
Bt. részére, továbbá a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatti üzletet üzemeltető M ester Center 2000 Kft. 
részére 2013. március 1. napjától 2013. december 31. napjáig 50% mértékű bérleti díj 
kedvezményt nyújt. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. március 15. (szerződésmódosítás) 

 
 

-----26. Előterjesztés pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú  
pályázati konstrukcióra----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2558   Száma: 13.02.28/26/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a pályázatok benyújtásáról a KEOP-
2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati konstrukcióra szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta:  
 



1. Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Rét utcai Óvoda 
energiahatékonyságának fokozására a KEOP-2012-5.5.0/A. pályázati konstrukció 
keretében az alábbi paraméterekkel: 
- Pályázat címe: Kaposvár Rét utcai Óvoda energiahatékonyság fokozása  
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számai: Kaposvár, Rét utca 4., 

Hrsz: 8356 
- Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 25.378.959,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

25.378.959,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 3.806.844,- Ft. Forrása: a 224/2012. 

(XII. 13.) számú önkormányzati határozat alapján az M FB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program 2.6. alcélja terhére lekötött 57,3 M illió Ft 
hitelkeret.  

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összeg: 21.572.115,- Ft. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  értelem szerint 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Tar Csatár Óvoda 

energiahatékonyságának fokozására a KEOP-2012-5.5.0/A. pályázati konstrukció 
keretében az alábbi paraméterekkel: 
- Pályázat címe: Kaposvár Tar Csatár Óvoda energiahatékonyság fokozása  
- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számai: Kaposvár, Pécsi utca 1-

3., Hrsz: 3595 
- Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 29.209.777,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

24.828.310,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 4.831.467,- Ft. Forrása: a 224/2012. 

(XII. 13.) számú önkormányzati határozat alapján az M FB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program 2.6. alcélja terhére lekötött 57,3 M illió Ft 
hitelkeret.  

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összeg: 24.828.310,- Ft. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  értelem szerint 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gárdonyi Géza 

Általános Iskola külső nyílászáróinak cseréjére a KEOP-2012-5.5.0/A. pályázati 
konstrukció keretében az alábbi paraméterekkel: 
- Pályázat címe: Kaposvár Gárdonyi Géza Általános Iskola külső nyílászárók cseréje 



- A pályázat megvalósításának helyszíneit és helyrajzi számai: Kaposvár, Madár utca 
16/A., Hrsz: 9746/6 

- Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
- A tervezetett beruházás teljes beruházási költsége: 61.087.716,- Ft 
- A pályázatnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

51.924.559,- Ft 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 9.163.157,- Ft. Forrása: a 224/2012. 

(XII. 13.) számú önkormányzati határozat alapján az M FB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Program 2.6. alcélja terhére lekötött 57,3 M illió Ft 
hitelkeret.  

- A KEOP forrásból igényelt támogatás összeg: 51.924.559,- Ft. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  értelem szerint 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a KEOP pályázati konstrukcióra 

benyújtandó pályázatok aláírására,  benyújtására, a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok, nyilatkozatok kiadására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
 

-----27. Előterjesztés az önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek 
boltjának kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2559   Száma: 13.02.28/27/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a „Helyi termék 
védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása Kaposváron” című, uniós támogatással 
megvalósuló projekt tartalmának módosításáról szóló előterjesztést. Felhatalmazza a 
polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----28. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2560   Száma: 13.02.28/28/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
47/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló jelentést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2012. (VI. 14.),  176/2012. (X. 30.)  és a 

245/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozatait visszavonja. 
 

a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy az 582/1/A/2., 582/1/A/3., 582/1/A/4. hrsz. alatti, természetben Szántó u. 5. 
(utcafronti) szám alatti irodaház, az 582/4. hrsz. alatti, természetben Szántó u. 5. 
(udvari épületszárny) szám alatti irodaház, az 5374/29. hrsz. alatti, természetben 
Füredi úti volt Lőtér fennmaradó 5 ha 2661 m2 területe, a 407/A/1. hrsz. alatti, 
természetben Dózsa Gy. u. 1. szám alatti, valamint 99/A/1. hrsz. alatti, 
természetben Kossuth tér 5. sz. alatti kaposvári önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat az OTP Bank Nyrt. a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó 270.000 e Ft beruházási hitel és járulékai 
biztosítékául jelzáloggal terhelje. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: azonnal 

 
b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal az OTP 

Bank Nyrt. által a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
részére folyósítandó 270.000.000 Ft összegű éven túli lejáratú beruházási hitel és  
járulékai erejéig az alábbi hitelkondíciók mellett. 



 
Tőke összege: 270.000.000 Ft 
Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + évi 2,75 % 
Kezelési költség: évi 0,5 % 
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0 % 
Tőketörlesztés: negyedévente 2014. szeptember - 2024. december 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kezességvállalási M egállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő: 2013. április 05. 

 
c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az OTP Bank által a Kaposvári 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó 270.000 e Ft 
hitelhez történő kezességvállalásért a hitelösszeg 2 %-ának megfelelő díjat köt ki. 
A díj két részletben kerüljön megfizetésre. A díj 50 %-a (2,7 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: 2013. március 15. (közlésre) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 152/2012. (IX. 27.) önkormányzati 

határozatának 2.) pontját visszavonja.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 

 Molnár György 

Határidő: azonnal 

 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2012. (X. 5.) önkormányzati 
határozatának határidejét 2013. december 31-re módosítja.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Molnár György 

Határidő: 2013. december 31. 

 



4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozata 5.) pontjának határidejét 2013. március 31-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György 
Határidő: 2013. március 31. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozata 6.) és 7.) pontjának határidejét 2013. május 31-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György 
Határidő: 2013. május 31. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 214/2012. (XII. 13.) számú határozata 4/d.) 
pontját a következőképpen módosítja: 

 
„d.) A Közgyűlés törli: 

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

/Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő - testülete 121/2012.(XI.6.) számú 
határozata alapján, az önkormányzat szakfeladatán működteti a Kunffy Lajos 
Emlékházat (Somogytúr, Árpád u. 22.)/ 
1.3.1.6. pontot, 

/Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2012.(XII.14.) számú rendelete 
alapján, az önkormányzat szakfeladatán működteti a Berzsenyi Dániel Emlékházat 
(Nikla, Berzsenyi Dániel u. 96.) 
1.3.1.7. pontot,  

/Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testületének 
276/2012.(XI.26.) számú határozata alapján, az önkormányzat szakfeladatán 
működteti a József Attila Emlékházat (Balatonszárszó, József Attila u. 7.)/ 
1.3.1.8. pontot,  
/Lakócsa Község Önkormányzat Képviselő – testülete 68/2012.(XI.22.) számú 
határozata alapján, az önkormányzat szakfeladatán működteti a Horvát Nemzetiségi 
Tájházat (Lakócsa, Dózsa György u. 54.)/ 
1.3.1.9. pontot,  

/Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő – testülete 56/2012.(XII.10,) számú 
határozata alapján átveszi, és az önkormányzat szakfeladatán működteti a Noszlopy 
Gáspár Emlékházat (Újvárfalva, Noszlopy Gáspár u. 2.)/ 
1.3.2.5. pontot, 

/Kommunális és fogadóépület 2013. január 1-től M agyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésébe kerül/ 
1.3.2.6.1. pontot, 

/A Gosztonyi Mária Emlékház (Bárdudvarnok, Bárdibükk 12.) 2013. január 1-től 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésébe kerül/ 
1.3.2.6.2. pontot, 



/a Somogyi Sport Kiállítás működtetését a Somogy Megye Sportmúzeumáért 
Alapítvány végzi/.” 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2012. (XII. 13.) önkormányzati 

határozatának határidejét 2013. december 31-re módosítja.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 

Határidő: 2013. december 31. 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 232/2012. (XII. 13.) önkormányzati 

határozatának határidejét 2013. április 30-ra módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. április 30. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozatának határidejét 2013. április 15-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. április 15. (előszerződés aláírására) 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 235/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozata 1.) és 2.) pontjainak határidejét 2013. április 15-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. április 15. 
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 238/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozatát 
visszavonja. 

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

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 244/2012. (XII. 13.) önkormányzati 

határozata 1.) és 4.) pontjának határidejét 2013. március 31-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 



Határidő: 2013. március 31. 
 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 246/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozatának határidejét 2013. március 31-re módosítja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. március 31. 

 
14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I.  17.) önkormányzati határozata 1.), 

2.) és 3.) pontjainak határidejét 2013. február 28-ra módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. február 28. 

 
15. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2013. (I.  17.) önkormányzati 

határozatának határidejét 2013. február 28-ra módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. február 28. 

 
16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szociális szakosított 

ellátások körébe tartozó pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 
tárgyában a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött feladat-ellátási megállapodást 
felmondja a feladat állami fenntartásba kerülése okán. Egyúttal a testület az 56/2006. (II.  
23.) önkormányzati határozatát visszavonja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő: azonnal (határozat visszavonására) 
 2013. március 31. (felmondásra) 

 
17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Somogyjád Község 

Önkormányzatával bölcsődei ellátás biztosítása tárgyában kötött megállapodást 
felmondja, mivel a szerződő önkormányzat a feladatot a továbbiakban önállóan, saját 
szolgáltatás működtetésével oldja meg.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő: azonnal (közlés) 

 
 
 
 
 



-----29. Előterjesztés a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2012. IV. negyedév)----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2561   Száma: 13.02.28/29/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
48/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2012. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 

 
 

-----30. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, 
illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
 

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



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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2562   Száma: 13.02.28/30/0/A/KT 
Ideje: 2013 február 28 12:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
49/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

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

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
K. m. f. 

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


