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Testületi ülés ideje: 2013. április 25. 
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 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János 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 két ünnepi pillanattal kezdik meg az ülést. A hivatal egyik kolléganő je, Sallay 
Attiláné úgy döntött, hogy a nyugdíjas éveket választja, ugyanis két gyermeke és négy unokája 
mellett szeretne hosszú éveket még eltölteni. Elmondta, hogy 1992 márciusa óta dolgozik 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. Kezdetben a Vagyongazdálkodási 
Igazgatóság munkatársaként, 1999 októberétől irodavezetőként, 2011 januárjától igazgatóként. 
Hozzátette, hogy a legértékesebb munkákat azzal végezte, ami a város különböző beépítésével 
volt kapcsolatban. Példának elmondta, hogy az Ady Endre déli tömbjének az átalakítása és 
beépítése továbbá a harmadik ipari park beépítése és, hogy reményei szerint ősszel elkezdi az 
ipari hűtőgépgyár a termelését sok-sok kaposvári embernek munkát adva és utána pedig bővülni 
fog a Cabero Kft. Sok tárgyalás eredményeképp, sokszor lelkeket ápolva,  de Sallay Attiláné 
érdeme volt, hogy az ipari üzem is  hozzájuk jöhetett. Hozzátette, hogy mint kolléga hiányozni 
fog neki. Megköszönte az elmúlt 21 esztendőt, amit együtt dolgozhatott vele.  
 
S allay Attiláné igazgató elmondta, hogy nagyon zavarban van, ahogy Polgármester Úr az elmúlt 
21 évről beszélt. Megköszönte a szép szavakat, amely sokat jelent számára. Hozzátette, hogy 
próbált tisztességgel dolgozni az elmúlt időszakban, de talán látszott is. Boldog, hogy olyan 
munkát végezhetett, amelynek a nyomai a városban nap, mint nap látható, ugyanis bármerre 
megy mindig valami eszébe jut, amely az ügyhöz tartozott. Szerinte ez egy hosszú időszak szép 
lezárása, amelytől nagyon boldog. Elmondta, hogy szeretne megkezdeni egy új projektet, amelyet 
úgy hívnak, hogy nyugdíjas évek, amelynek több pillérje van, egyik a család, barátok és emberi 
kapcsolatok a másik pedig egy egészséges életmód és egy aktív szabadidő program, a harmadik 
pedig egy olyan kör, ami minden nap kell, hogy teljesüljön, hogy az ember mindig valami újat 
tanuljon és alkalmazza, akár profi módon. Szerinte nagyon boldog lehet, hogy egy ilyen életutat 
zárhat. M egköszönte vezetőinek a bizalmat, a korrekt és bizalmas kapcsolatot, amivel 
dolgozhatott az elmúlt időszakban, továbbá megköszönte a munkatársainak, ugyanis nélkülük 
nem lehetett volna egyről a kettőre jutni és  olyan sikereket, pozitív dolgokat elérni,  amit egyedül 
nem lehet. A Képviselő-testületnek is megköszönte – ugyanis van, akivel már 20 éve is együtt 
dolgoznak –, hogy mindig bizalommal fordultak hozzájuk és, hogy ha még építő kritikát is 
fogalmaztak meg, de mindenképpen azzal a céllal, hogy jobb és eredményesebb munkát 
végezhessenek. M ég egyszer megköszönte a testületnek, a hivatal vezetőinek, dolgozóinak ezt az 
időszakot és további jó munkát kívánt mindenkinek. Hozzátette, irigykedve figyeli majd a 2014-
es évet, amikor olyan jó kis projektek lesznek, amelyekben nem tud részt venni, de 
mindenképpen figyelemmel fogja kísérni, ugyanis lehet, hogy lesz olyan kapcsolódási pont, 
amiben tud segíteni. Elmondta, hogy már a mai nappal elkezdi a családi projektet, az első p illért, 
ugyanis Pesten már a picikék csomagolják a hátizsákjukat, hogy délután ki tudják próbálni a 
játszótereket és, hogy be tudjon számolni arról, hogy megfelelőek-e és, hogy mit kellene esetleg 
rajtuk javítani.  
 
Szita Károly polgármester jó pihenést kívánt Sallay Attilánénak. Elmondta, hogy január 23-án 
bizonyára feltűnt mindenkinek, hogy az egyik kitüntetettjük, Horváth Zoltán András, a Kaposvár-
TISZK igazgatója személyesen nem tudta átvenni a „Kaposvár Szolgálatáért” érdemrend 
kitüntetését, ugyanis külföldön tartózkodott. Gratulált igazgató úrnak és átadta az elismerő 



oklevelet. 
Kérte, hogy vegyék fel a napirendek közé, hogy új bizottsági tagot kell választaniuk az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság külsős szakértő tagjai közé, továbbá 

- a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról, 

- a kaposvári 9321 hrsz-ú és a 9407/4 hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról 
- a kaposvári 4365/1 hrsz-ú ingatlan, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú ingatlanból 2ha 

3489m2 nagyságú területrész értékesítéséről, 
- a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 

alapján benyújtandó pályázatról, 
- a Magyar Cukor Zrt-vel a kaposvári 0325/6. hrsz-ú és 3657/120.  hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában kötendő szennyvízvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló 
megállapodásokról, 

- Koleszár Tamásné Kaposvár, Arany J. köz. 8. 4/17. szám alatti lakos rendkívüli segély 
elutasítása tárgyáról, amelyet zárt ülésen tárgyalnak, szóló előterjesztéseket. 

Elmondta, hogy a reggel folyamán a Sportbizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Műszaki Bizottság 
ma reggel rendkívüli ülést tartott több napirendi pont miatt is, amelyekre az adott napirend 
tárgyalásánál ismertetnek. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2589   Száma: 13.04.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



65/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

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

módosításáról szóló szóbeli, 
- a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról, 
- a kaposvári 9321. hrsz-ú és a 9407/4. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról,  
- a kaposvári 4365/1. hrsz-ú ingatlan, valamint a kaposvári 4364/9. hrsz-ú ingatlanból 2ha 

3489 m2 nagyságú területrész értékesítéséről, 
- a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által a 8/2013.(III.29.) BM rendelet 

alapján benyújtandó pályázatról szóló előterjesztéseket, 
- valamint zárt ülésre előterjesztést Koleszár Tamásné Kaposvár, Arany J. köz 8. 4/17. 

szám alatti lakos rendkívüli segély elutasítása tárgyában. 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5. és 11. számú mellékletei tartalmazzák. 

NAPIRENDEK: 
 

1. Bizottsági tag választása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

2. Előterjesztés Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról     
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 

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

 
4. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet 

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

 
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

 
6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 



 
7. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 8/2013. (III. 29.)  

BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
9. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
10. Előterjesztés a Városháza épület tornyába telepíteni kívánt távközlési bázisállomás 

pályázati kiírásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
11. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 

pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
12. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
13. Előterjesztés a S omogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről  

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

 
14. Előterjesztés a fogyatékos személyek átmenti ellátásáról  

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

 
15. Előterjesztés Kaposvár város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
16. Előterjesztés a CABERO Kft. részére nyújtandó támogatásról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 



17. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiség bérletére érkezett díjajánlatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

18. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
helyiségcsere kérelméről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

19. Előterjesztés a S omogy Megyei Kormányhivatal által a S zántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
20. Előterjesztés a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
21. Előterjesztés a Kapos vár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Egyesület 2012. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Osvalt M ónika turisztikai referens 

 
22. Előterjesztés Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
23. Tájékoztató a 2012. évi közbeszerzésekről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
24. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
25. Előterjesztés a kaposvári 9321 hrsz-ú és a 9407/4 hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

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

ingatlanból 2ha 3489m2 nagyságú területrész értékesítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 



27. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt-vel a kaposvári 0325/6 hrsz-ú és 3657/120 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában kötendő szennyvízvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló 
megállapodásokról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
28. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

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

 
29. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

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

 
30. Előterjesztés a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2013. I. negyedév)  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
 

-----1. Bizottsági tag választása----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a februári ülésükön Karsai Józsefné képviselő 
asszonyt képviselővé választották, ezért az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső 
szakértői tagjai közül törölni kell, ugyanis képviselői jogon több bizottság tagja is. A három évvel 
ezelőtt elfogadott jelölési szisztéma szerint kérte a testületet, hogy az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottság külső szakértői tagjaként dr. Spiegel József urat válasszák meg, aki részt 
vesz az ülésen meghívott vendégként. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2590   Száma: 13.04.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
66/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2010. (XI. 11.) önkormányzati határozatát a 
következőképpen módosítja: 
dr. Spiegel József az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság külső szakértő tagja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   
Határidő:  azonnal 

 
Szita Károly polgármester felkérte Kiss Tamás képviselő urat az esküszöveg elmondására. 
 
Eskütétel. 
 
 

-----2.  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy valamennyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és vannak a határozati javaslat tekintetében módosító javaslatok, amelyeket a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság fogalmazott meg és elfogadásra javasolta 
a testületnek. Elmondta, hogy minden évben tavasszal tárgyalják az előző évi költségvetésüknek 
a beszámolóját, értékelik a 2012 évet. Első és legfontosabb az, hogy 2012-ben az év közbeni 
gazdálkodásuk biztonságos volt. M ásodik pedig, hogy az elfogadott költségvetésüknek 



megfelelően és gazdálkodásuk eredményének köszönhetően folyószámlahitelük az év végén nulla 
volt. Harmadikként elmondta, hogy intézményeik pénzellátása biztonságos volt 2012. évben. 
Negyedik gondolatként, hogy a fejlesztéseik folyamatosan zajlottak – közösségi közlekedés, 
csapadékvíz elvezetés, helyi termékvédjegy bevezetése, a Nostru program előkészítése, a Domus 
tömb átalakításának az előkészítése, a Vásárcsarnok átalakítása, a Táncsics Labor építése és az 
Agóra átalakítása – és ezeknek az elszámolásai egy része idén, illetve a befejezése is idén lesz. 
Elmondta, hogy vagyonuk 1,1 milliárd forinttal nőtt, így a város vagyona 74,4 milliárd forint. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a lejárt határidejű vevői állománytartozással mit 
lehet kezdeni és az önkormányzat cégei hogyan tudják kigazdálkodni, hogyan tudják a 
költségvetésüket úgy alakítani, hogy a kintlévőség a gazdálkodásukban és a működésükben ne 
okozzon komoly fennakadást és hátrányt? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem csak itt látható képviselő úr megállapítása, 
amelyet felsorolt, hanem minden képviselő-testületi ülésen, ugyanis lesz egy ilyen előterjesztés, 
amelyet behoznak, és a hátralékokat tárgyalják. A kintlévőségeket és hátralékokat olyan 
előterjesztés keretében, ahol nemcsak az önkormányzat tulajdonában lévő közműszolgáltató 
cégek szerepelnek, hanem az adó, vagyongazdálkodás és egyéb hátralékok is. M egdöbbentő 
számára, hogy a közszolgáltatási díjak esetében a kintlévőségek annak ellenére nőnek, hogy az 
ország második legolcsóbb nagyvárosa Kaposvár. Továbbá amellett, hogy olyan szociális 
ellátórendszert működtetnek a lakásfenntartási támogatásukon belül, amely szociális ellátó 
rendszer a közüzemi szolgáltatások esetében. Elmondta, hogy közel 100 millió forintot 
lakásfenntartás támogatás keretén belül azon kaposvári lakóknak juttat, akiknek nehézséget okoz 
a közszolgáltatási díjaiknak a kifizetése. Ezek között vannak olyanok, akik, és amelyek esetében 
a család anyagi helyzete teszi nehézzé a közszolgáltatási díjak fizetését. Ezután is forduljanak 
bizalommal a Városházára és  hozzá, mert a lakásfenntartási támogatás keretén belül segíteni 
fognak. Hozzátette, hogy vannak köztük olyanok is, akiknek anyagi lehetősége lehetővé tenné, de 
nem ezt tartják a legfontosabbnak. Ebben az esetben a tisztességesen fizető lakók védelme 
érdekében jóval hatékonyabban kell eljárnia a közszolgáltató cégeiknek, hogy a hátralékokat 
csökkentsék. Azok esetében, akik nehézséggel küzdenek, azoknak továbbra is ajánlja és kéri a 
város szociális ellátó rendszerének az igénybevételét. 2012-es év pénzügyi beszámolója és üzleti 
év zárása két-három héten belül meglesz. Arról már tájékoztatta a testületet, hogy jóval 
kedvezőbb hírekről tudnak majd beszámolni a végén, mint ahogy az üzleti tervüket elfogadták. 

 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy óriási probléma, 
hogy főleg a társasházakban vannak a fizető és a nem fizető lakók. Megkérdezte, hogyan lesz a 
gyakorlatban megvalósítva az, hogy a nem fizető lakók ne terheljék meg a f izető lakók 
pénztárcáját, ugyanis jelenleg a fizető lakók fizetik ki a költségeket, például a szemétszállítási 
díjat. Szerinte ez egy óriási probléma és nagyon sok lakótelepi társasházban nagy gondot okoz. 
 
 



Pintér Attila tanácsnok felhívta a figyelmet néhány számra, az Önkormányzati Vagyonkezelő 
és Szolgáltató Zrt-nél 145 millió forintról 237 millió  forintra, a Városgazdálkodási Zrt-nél 140 
millió forintról 318 millió forintra, a Vízműnél pedig 69-70 millió forintról 166 millió forintra 
változott egy év alatt a vevői tartozás. Véleménye szerint így jön össze a drasztikus vevői 
kintlévőség növekedés. Bízik benne,  hogy majd a cégek beszámolójának elkészítése után 
némiképpen majd csökken, ugyanis az előterjesztésben a december végi adatok láthatóak. 
Szerinte azt a következtetést lehet levonni, hogy a város lakóinak egyre kevesebb pénze van és 
egyre nehezebben élnek, ezért nem tudják kifizetni a tartozásaikat. Szerepet játszhat az is, amit 
Polgármester Úr mondott, hogy vannak olyanok, akik megengedhetnék maguknak,  de mégsem 
teszik. Tudja, hogy a város igyekszik a szociálpolitikában kompenzálni azokat, akiknek 
nehézséget okoz a tartozások kifizetése, de a drasztikus növekedés mindenképpen azt jelenti, 
hogy a város lakói egyre nehezebben élnek. Elmondta, hogy a 2012-es beszámoló sok mindenre 
rávilágít. Arra, hogy még mindig pang az ingatlanpiac, hiszen látszik az illetékbevételek 
teljesülésén, továbbá látszik, hogy üresek a bérleményeik, üresen állnak az üzletek a belvárosban,  
a Sétáló utcában. Az építési telek és ingatlan eladásból származó bevételeik teljesülése 56%-os, 
alig felerészben teljesült. Azt látja a 2012-es költségvetés beszámolójában, hogy az, amit 
folyamatosan mond a város vezetése a lakóknak – hogy napról napra erősebbek, hogy a 
válságnak nem vesztesei, hanem nyertesei – azok az állítások a beszámoló tükrében nem állják 
meg a helyüket. Szerinte számokkal kellene igazolni és a beszámolóban szereplő számok sajnos 
nem ezt igazolják. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2591   Száma: 13.04.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr +1 perces hozzászólásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 58.82 55.55 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 4 23.53 22.22 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a költségvetési beszámoló elismeri az intézményi 
felújításoknál, hogy a megszorításoknak köszönhető, hogy nem lehetett érdemi felújításokba 
belekezdeni, hanem csak a legszükségesebb felújításokat lehetett az intézményeiknél 
megvalósítani.  Polgármester Úrnak elmondta, hogy a 2012-es költségvetési beszámoló nem azt 
mondja, ami a „Kaposvár a legfontosabb” című programban van, hogy az oktatási-, nevelési 



intézményeik a lehető legmagasabb színvonalon tudnak működni, mert biztosítják annak hátterét. 
A 2012-es beszámoló nem igazolja, ugyanis az előterjesztő elismeri, hogy megszorító 
intézkedésekre volt szükség, ahhoz, hogy az intézmények tudjanak működni és csak a 
legszükségesebb felújításokat lehetett vállalni. Látható, hogy milyen felújítási igényei vannak az 
intézményeknek, amiket a város csak egy részben tud vállalni. 
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy olyan társasházakat kell működtetni, ahol a 
konfliktusokat kezelni tudják. A lakásfenntartási támogatásoknál figyelemmel kíséri, hogy a 
város lakói abba az irányba mennek el, hogy azokkal a közszolgáltatási díjakkal tartoznak, ahol a 
legkevesebb a szankcionálási lehetőség. Az E.ON-nak nem nagyon, mert kikapcsolja, továbbá a 
gáznak sem, mert szintén kikapcsolja, a szemetet, ha fizeti, ha nem, akkor is elviszik, mert nem 
szeretnék, hogy ott maradjon és büdösödjön. A víznél nem zárják el, csak vízkorlátozást vezetnek 
be és a szennyvíz pedig folyik a szennyvízcsatornába és ugyanolyan költségei vannak. Elmondta, 
hogy ezért a lakásfenntartási támogatásukat már tavaly is, de idén még inkább át fogja 
strukturáltatni azért, hogy legalább 90%-ban az önkormányzati tulajdonú cégek esetében kell a 
lakásfenntartási támogatást támogatásként – az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került 
családoknak – oda adni. Pintér Attila tanácsnok úr hozzászólására elmondta, hogy hozzászokott 
már ahhoz, hogy egy-egy előterjesztést, ha hosszú, akkor azt nem olvassák el. Kénytelen 
tudomásul venni, hogy 19 oldalas előterjesztést elolvasni és értelmezni nehéz. 2012-ben a város 
polgárainak a vagyona nőtt, ugyanis 2012-ben úgy tudtak gazdálkodni, hogy azt a károkozást, 
amelyet az előző kormány – sajnos –  a városra rárakott, azt sikerült rendezniük, nulla forintos 
folyószámla hitellel tudták befejezni az évet. 2012-ben nagymértékben köszönhető az 
intézményvezetőikkel való kiváló kapcsolatnak, nem voltak anyagi nehézségei az iskoláiknak és 
az óvodáiknak.  Továbbá építeni tudták továbbra is Kaposvár várost a „Kaposvár a legfontosabb” 
keretén belül. Aki ebben a városban él és kinyitja a szemét, az láthatja. Hozzátette, a baj az, hogy 
az előterjesztésben ez nem az első oldalon jelenik ez meg, hanem az anyag közepén. Javasolta és 
kérte, hogy szánjanak rá időt és olvassák el, amikor egy Képviselő-testületi ülésre felkészülnek, 
annak érdekében, hogy érdemben hozzászólhassanak a város életéhez. Megköszönte, hogy 
megosztották a 2012-es évi gazdálkodásuk tekintetében az elismerő  véleményüket, annak 
ellenére, hogy 2012 évnek köszönhetően 4 milliárd forint lekötött betétállományuk van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2592   Száma: 13.04.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a módosító indítványokkal együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
67/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és  a pénzmaradvány elszámolásáról készített 
beszámolót. 

 
1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott – a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést 
tudomásul veszi. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: azonnal 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012. évi 

pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, 
a felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10/c. és 10/d.  
számú melléklet alapján elvonja.  

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

 
 



3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 10/c. és a 10/d. számú 
melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradvány 
elszámolása felügyeleti ellenőrzésének megállapításai alapján 2.562 e Ft visszapótlását 
engedélyezi a szabad pénzmaradvány terhére.  

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a zárszámadás során az 

oktatási intézmények állami fenntartásba történő átadása miatt az önkormányzati 
költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradvány elszámolásának felügyeleti 
ellenőrzésének megállapításai alapján az Általános Iskola, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokságot, valamint az Önkormányzatot terhelő áthúzódó kötelezettségek, illetve a 
tisztázandó tételek rendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet összegével csökkenti az 
érintett intézmények 2012. évi pénzmaradványát. 

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az oktatási intézmények 

állami fenntartásba adásával kapcsolatos átadás-átvétel pénzügyi elszámolása során 
biztosítja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az oktatási intézmények 
2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak pénzügyi fedezetét a jóváhagyott 
zárszámadási rendelet 10.d. mellékletének 15. oszlopában feltüntetett korrigált 
pénzmaradvány összegeként. A testület felhatalmazza a Polgármestert az állami 
fenntartásba került oktatási intézmények pénzmaradvány elszámolásának, illetve a 
fenntartó váltást követő átmeneti időszak még nem tisztázott pénzügyi kérdéseinek 
tisztázása kapcsán a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerülete, az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat között létrejövő elszámolás aláírására. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részére átutalandó összegek elsősorban az érintett intézmények év végén zárolt 
költségvetési számláinak terhére kerülnek átutalásra. 

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

 
6. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2012. évi 

pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi 
igények pénzügyi fedezetére a 10. g. melléklet alapján 43.128 e Ft-ot biztosít a szabad 
pénzmaradvány terhére.  

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



7. A Közgyűlés a Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő 
Önkormányzati Társulás településein keletkező szennyvizek fogadásáért fizetendő 
egyszeri fejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetéséhez az alábbiak szerint 
hozzájárul: 

 
Fizetési határidő: Fizetendő összeg: (Ft.) 

2013.06.02 8 000 000 + ÁFA 
2013.12.02 6 000 000 + ÁFA 
2014.06.02 6 000 000 + ÁFA 
2014.12.02 5 000 000 + ÁFA 
2015.06.02 5 000 000 + ÁFA 
2015.12.02 4 004 672 + ÁFA 

 
A fenti részletek 2011 évi áron számítottak. Azokat a megfizetés évéig évente az éves 
fogyasztói infláció mértékével növelni kell. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
részletfizetési megállapodás aláírására és azt követően, az első részlet megfizetése után 
hozzájárul a társulás településein keletkező, maximum 184 m3/nap mennyiségű szennyvíz 
kaposvári szennyvíztelepen történő fogadásához. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
 Szirják Imréné igazgató  
Határidő: 2013. május 15. (szerződéskötésre) 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat gazdálkodása során 

átmenetileg jelentkező likviditási problémák kezelésére az önkormányzati bevételek 
terhére, legfeljebb egy éves időtartamra 1.050.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretre 
vonatkozó megállapodás, illetve a kapcsolódó banki szerződések aláírására felhatalmazza 
a Polgármestert.  
 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a likviditási hitel futamideje alatt az 
igénybevett hitelt és járulékait visszafizeti, és annak várható díjait és járulékait az 
önkormányzat aktuális költségvetési rendeletében betervezi.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat pénzforgalmi 
számlájára és alszámláira (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) vonatkozó felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást aláírja a likviditási hitel visszafizetésének garanciájaként. A 
Közgyűlés hozzájárul és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szerződésben vállalja 
az önkormányzat általános működése és ágazati feladatai támogatásának, a helyi adóknak 
és a gépjárműadó önkormányzatot illető bevételének az OTP Bank Nyrt.-re történő 
engedményezését.  
 
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az engedményezés alapján 
jogosult a bevételeket a hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítani.  
 
 
 



A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelkérelmi dokumentáció benyújtására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2013. május 31. 

 
9. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa terhére a Tveri Nemzetközi 

Művészeti Fesztiválon és a Tveri Középiskolai Nemzetközi Táborban történő részvétel 
költségeire, illetve a testvérvárosi látogatások még hiányzó fedezetére 2.520 e Ft-ot, a 
Városháza irattárába Salgó polcok beszerzésére 2.500 e Ft-ot biztosít. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2013. április 30. 

 
10. A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére a Csiky Gergely Színház 

Nonprofit Kft. részére a nézőtéri és a páholyszékek cseréjére 20.132 e Ft, a stúdiószínház 
tetőfelújítására 1.914 e Ft és a gázkazán felújítására 1.376 e Ft többlettámogatást biztosít. 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2593   Száma: 13.04.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról a módosító indítványokkal együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 13/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletét Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról, 
mely a jegyzőkönyv 7. számú mellékleteként csatolva. 
 



-----3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2014. évi költségvetési koncepciójáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az eredeti törvényi elképzelés nem érte őket 
váratlanul, amely azt foglalta törvénybe, hogy április 30-ig kell a következő évi költségvetési 
koncepciójukat elkészíteni a településeknek és  a városoknak. Függetlenül attól, hogy talán egy 
héttel azelőtt a rendeletet módosították és októberre tették a határidőt, valószínűleg azért, mert 
több önkormányzatnál, aki nem rendszerben dolgozik és gondolkodik, hanem egyik évről a 
másikra találja és alakítja ki mindazt, amit az adott településen csinálni szeretne, annak 
nehézséget okozhat. Hozzátette, hogy azért nem okozott nehézséget, mert a kaposváriak 
kérésének és elvárásainak megfelelően egy szisztematikus ütemterv alapján dolgoznak és a 
„Kaposvár a legfontosabb” címet viselő,  az évtized végéig szóló várospolitikai programjukat 
hajtják végre.  Elmondta, hogy 2014-ben is ezt fogják tenni, azt folytatják, amit 2010-ben közösen 
elhatároztak és közösen megfogalmaztak Kaposvár város lakóival. Olyan alapelvekben is 
egyetértettek 2010-ben, amely a 2014-es munkájukat is jellemezni fogja, hogy a városban élők 
többségének azok a legfontosabb közös értékei, amelyek a munkában, az otthonban, a családban,  
az egészségben és a rendben testesülnek meg. Ezekben az alapelvekben értettek egyet 2010-ben 
és jellemezni fogja 2014-ben is a munkánkat. Bíznak abban, hogy a munka tekintetében, ahol a 
2014. év legfontosabb feladata lesz, hogy az önkormányzat lehetőségeit és az önkormányzat által 
adott szabályzó lehetőségeket kihasználva, amely jóval szűkebb, mint a kormánynak az 
eszköztára a munkahelyek védelmére összpontosítsanak és a munkahely védelme legyen a 
legfontosabb feladatuk. Ez mellett bíznak abban, hogy a még szabad területen álló 8 hektáros 
ipari parki területük is, annak köszönhetően, hogy felépül az ipari hűtőgépgyár és a következő 
évben reményeik szerint elkezdi a termelését a gyümölcslé feldolgozó üzemük is, amely 
megfelelő ösztönzést fog adni arra, hogy további területeket tudjanak értékesíteni vagy bérbe 
adni. Továbbá bíznak abban, hogy 2013-ban kialakítandó kaposvári élelmiszervédjegy program 
lesz olyan hatással a kaposvári élelmiszer programjukra, amely alapján lendületet vehet. Ebben 
az évben egy jelentős lépést tesznek arra, hogy a turisztika tekintetében az önmaguk által 
biztosított lehetőségeket kihasználják. A turisztikai beruházásaik egy jelentős állomásához 
érkeznek, akkor, amikor a Deseda ökoturisztikai útján, majd a Látogató Központot, illetve a 
Deseda körüli kerékpárutat is befejezik, amely a turisztikai beruházásaik egy részének a lezárását 
jelenti majd. Egy külön előterjesztés készül majd akkor, amikor a turisztikával foglalkozó 
szervezet a csúnya idegen névvel gondolt turisztikai desztinációs menedzsment munkájának az 
eredményét hallgatják meg és ettől a pillanattól nagy felelősségük van abban, hogy jelentősen 
növekedjenek a vendég éjszakák Kaposváron és Kaposvár környékén. Elmondta, hogy az 
egészségügy tekintetében a 2014-es év a Kaposi M ór Megyei Kórház esetében egy olyan áttörést 
kell, hogy jelentsen, amely a kórház déli tömbjének a felszabadításának a lehetőségét adja meg 
előttük, hogy az a túlzsúfolt városrész is levegőt kaphasson, annak érdekében, hogy ott lesz egy 
nagy szabad területük, amelynek az ésszerű hasznosításával ennek a városrésznek a levegőjét 
meg is kell tartani. Elmondta, hogy az előterjesztés negyedik oldalán látható, hogy intenzív út és 
járda felújítási programot fognak elindítani. Ami azt jelenti, hogy jelentős mértékben és számban 
fognak járdáik és útjaik megújulni, illetve épülni. Elmondta, hogy Sallay Attiláné igazgató nő 
„nagymamaként” mondta, hogy kontrolálja a kaposvári játszótereket, ugyanis a nagymamák 
véleményére is nagyon kíváncsi. M egköszönte a sajtóknak, akik erről tudósítottak, akik pedig 
nem, azoknak felhívta a figyelmét, hogy boldog kis gyermekeket láthattak édesanyjukkal együtt. 



Elmondta, hogy találkozott kismamákkal, akikkel a város 76 közterületi játszótereiről váltottak 
szót és szintén a „Kaposvár a legfontosabb” programban szerepel, hogy 2010-2014 között 100 
millió forintos játszótér felújítási programot hajtanak végre, amelyet 2014-ben megcsinálnak. Ezt 
úgy fogják megvalósítani, ahogy a kismamák gondolják, akiknek óvodás vagy általános korú 
gyermekei vannak. Elmondta, hogy mindazokat az önként vállalt feladatokat, ami formailag már 
nem lenne kötelességük és az oktatási intézményeik állami működtetésben és állami 
fenntartásban van, fent fogják tartani 2014-ben, mert a gyerekeikről, tanulóikról és tanáraikról 
van szó, amelyeket 2010-től számítottan hatékonyan működtettek („Kaposvár számít rád” 
ösztöndíj, ingyenes úszásoktatás, ingyenes korcsolyaoktatás, a nyári napközi, a tanulmányi 
versenyekre való utaztatás és támogatás). Külön figyelmet fordítanak az idősebb kaposváriak 
kényelmére, ugyanis minden olyan támogatási rendszerük, amely eddig működött, az 2014-ben is 
működni fog. Elmondta, hogy a 2013-as és a 2014-es év is azt a lehetőséget adja meg nekik, hogy 
a következő Európai Uniós ciklusra szedjék össze azokat a várospolitikai programukban szereplő 
célokat és készítsék elő, amelyek jó eséllyel számíthatnak majd Európai Uniós forrásokra és 
támogatásokra is. Másrészt pedig azokat a beruházásokat és fejlesztéseket, amelyeket elnyertek 
azokat ez évben és a következő évben be kívánják fejezni. Tájékoztatott mindenkit, hogy két 
óvodát szeretnének bővíteni, a Kaposszentjakabi óvodát már elnyerték, a Kaposfüredi óvodát 
pedig reméli, hogy el fogják nyerni. Azért szeretnék megtudni a végleges döntéseket, mivel az 
óvodai beiratkozások hamarosan kezdődnek és nem mindegy, hogy mennyi férőhellyel 
számolhatnak majd az óvodás szülők, hogy hova vigyék a gyermekeiket. Elmondta, hogy közös 
értékük, amelyben egyetértettek az a rend volt. Rend a családon belül,  a Városházán, az egész 
városban, a köztereiken és az utcáikon is, a zártkertekben. Behoznak egy új programot, amely 
reményei szerint e tekintetben hatékony segítséget tud jelenteni a rendőrség számára. Ugyanis 
rendőrt nem tudnak állítani a közterületekre, csak a rendőrök. Reméli, hogy nagyobb létszámban 
meg is fognak tenni, mint 2012-ben vagy 2013-ban tapasztalhattak. Egy új törvényi szabályozás 
lehetőségét kihasználva a Közterület-felügyeletet megerősítik felszereltségében és a törvény 
lehetővé teszi, hogy az intézkedési jogosítványai is e tekintetben bővüljenek. Ösztönözik a 
zártkertekben az őrző-védő szolgálatokat, ahol pénzt is adnak, abban az esetben, ha a szolgálatok 
megjelennek és teljesen új szisztémában a városi rendvédelmet szeretné visszahozni a 
polgárőrökkel,  a rendőrökkel illetve az általuk alkalmazott emberekkel együtt. Elmondta, hogy 
2014. év arról szól, amit 2010-ben Kaposvár lakói kértek tőlük és mindennek a pénzügyi 
fedezetét biztosítani fogják a 2014. évi költségvetésükben. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok megkérdezte Polgármester Urat, hogy ismeretes-e előtte, hogy a 
Kormány milyen megoszlást képzelt el a következő támogatási időszakra az Uniótól? 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy elkészült-e már és megkapta-e az Önkormányzat azt 
a kormány határozatot, amelynek március 31-éig meg kellett volna születnie, – amely az 
önkormányzatok számára kijelöli a költségvetési, gazdaságpolitikai,  pénzügy politikai 
főirányokat – ugyanis az előterjesztés készítésekor még nem állt rendelkezésre. Kérte, ha a 
Városháza megkapta azt a szempontrendszert, akkor ismertesse Polgármester Úr a válaszában. 
Első kérdéscsoportja a KOM ETÁ-hoz kapcsolódott. Elmondta, hogy az önkormányzati 
befektetésnek az volt az előfeltétele, hogy a pénzt akkor utalják a KOM ETA számára, hogy ha 
rendezte az adótartozásait, illetve az önkormányzati cégek felé a tartozásait. Mennyiben teljesült, 
rendezte-e a cég a tartozásokat és, ha igen,  akkor milyen mértékben sikerült neki rendeznie? 



Továbbá, lehet-e már tudni, hogy a M agyar Fejlesztési Bank igazgatósága hogyan döntött a 
KOMETÁ-ban történő 2 milliárdos befektetésről? Megkérdezte Polgármester Úrtól, hogy 
tudnak-e már valamilyen álláspontot a Kormány részéről, amely az áfa csökkentést tartalmazza? 
Kérdése a KOM ETÁ-val kapcsolatban az volt, hogy sikerült-e már megállapodni a beszállítókkal 
és mi lett az eredménye? Hogyan kívánja rendezni a cég a beszállítókkal az ügyletet? 
M egkérdezte, hogy a játszótér felújítási program miért nem 2011-ben indult, másrészt pedig 
mekkora a tényleges összege a programnak? Megkérdezte, hogy elindul-e 2014-ben a Színház 
felújítási program és, hogy a jelenlegi Kormány lesz-e belátó velük szemben és lesz-e kegyes a 
tekintetben, hogy elindulhat a Csiky Gergely Színház felújítási programja? 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte a KOM ETA kapcsán, hogy a beszállítóknak a követelése,  
konvertálása megtörtént-e már tulajdonrészben vagy ezzel kapcsolatban még mindig nem 
született döntés? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Kormány elszánt a tekintetben, hogy az Európai 
Uniós támogatások jelentős részét, 30%-kal, 25%-kal szemben minimum 60%-ban a 
gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani.  Olyan gazdaságfejlesztési programokat hirdet meg, 
amelynek eredményeként ennek a pénznek az Európai Uniós támogatásnak a legjelentősebb része 
a kis- és középvállalkozások megerősítésére, fellendítésére, fejlesztésére fog szolgálni. A pénz 
60%-át ez fogja elvinni,  a másik része, beleértve az első részt is, pedig azon térségi programok 
alapján fog eldő lni, hogy milyen programok indulnak, amelyet területfejlesztési programnak 
hívnak. Elmondta, hogy a Megyei Önkormányzatok kapták meg azt a feladatot, hogy kérjék be a 
településektől az igényeket és ez fogja kijelölni azokat az irányokat, amelyekre pályázatot fognak 
kiírni. Örül annak, hogy olyan híreket hall,  hogy teljesen más struktúrában kívánják a pénzt is 
felosztani, és annak az lesz a lényege, hogy a források jelentős része nem Budapesten dől el, 
hanem helyben. A M egyei Önkormányzati struktúra adja meg azt a lehetőséget, hogy 
decentralizált pénzek jelennek meg a térségekben, és az alapelveket figyelembe véve lesz a 
pályázati rendszer lebonyolítva és a pénzosztás is. 
Elmondta, hogy nem jelentek meg a Kormánynál irányelvek, hanem azokat a statikus adatokat 
vették figyelembe, amikor a két fő táblát elkészítették az előterjesztés mellékleteként, amelyek a 
2013-as költségvetésben szerepelnek. Bíznak abban, hogy minimum nem változnak, mert ha nem 
változnak, akkor egy nagyon szép 2014-es program áll össze.  
KOMETÁ-val kapcsolatban elmondta, hogy nemcsak az első részlet átutalására voltak 
támogatási feltételeik, hanem még a harmadik részletig is támogatási feltételeket fogalmaztak 
meg. Az első 500 millió  forintot átutalták a KOM ETÁ-nak, mert maradéktalanul teljesítette az 
első utalásnál számított minden egyes kötelezettségét. Hozzátette, hogy a második 500 millió  
forint részletfizetésnél – amely május első napjaiban lenne esedékes – szintén feltételeket kell 
teljesítenie, ugyanis addig nem fogják átutalni. Elmondta, hogy bankinkasszót kell adnia, továbbá 
100%-ban itt kell, hogy legyenek a KOMETA összes részvényei a Városházán letétben. 
Elmondta, hogy az MFB Invest júniusban fog dönteni a KOMETÁ-ba való belépésről, ugyanis 
nagyon sok munkát el kell még végezniük. Először is egy reorganizációs tervet kell, hogy 
készítsenek, amely már folyamatban van. M egalapozza az MFB Invest remélt 1 milliárdos 
tőkeemelését, illetve 1 milliárd forintos tagi kölcsön juttatását. Ha a terv olyan, akkor júniusban 
reménykedhetnek, hogy pozitív döntést fognak hozni. 
Pintér Attila tanácsnok úrnak elmondta, hogy nem kaptak még választ az áfára vonatkozó 
kérdésükre. 
Elmondta a beszállítókra vonatkozó kérdésre, hogy olyan stádiumban vannak, hogy már a 



döntéseiket is meghozzák. Reméli, hogy májusban a szövetkezeti közgyűlések meghozzák a 
végleges döntésüket.  
A Színház felújítással kapcsolatban elmondta, hogy vannak olyan híradások, amelyek azt a célt 
tűzték ki maguk elé, hogy ne csak a rosszat, hanem a jó  hírt is tájékoztatás jelleggel a város lakói 
elé tárják. Javasolta Pintér Attila tanácsnok úrnak, hogy azokat olvassa. Ha olvasta volna, akkor 
megtudta volna a kérdésére a választ. Bízik abban és azt kezdeményezték, hogy mivel a most 
véget érő Európai Uniós ciklus nem tette lehetővé azt, hogy Európai Uniós támogatást 
kőszínházak felújítására igénybe lehessen venni, azzal a kezdeményezéssel indultak el, hogy a 
következő hét éves Európai Uniós ciklusban kőszínházak támogatására is lehessen pénzt igénybe 
venni. Nem csak a Kaposvári Csiky Gergely Színház érdeke ez. Nem kell nagyon keresni azokat 
a kőszínházakat, amelyek felújításra szorulnak, hiszen majdnem egy időben épültek. Idén azt 
fogják tenni, hogy amennyiben bérletet vesznek pluszba egyet, akkor nyerhetnek egy régi színház 
széket, mert lecserélik  a régieket, 27 millió forintot költenek az újakra, a földszinten, a 
félemeleten és talán az első emeleten cserélik  ki a páholyokat, 466 új szék lesz az új évadra a 
színházban. Elmondta, aki stúdióba jár, nem biztos, hogy érzékelte, de a stúdió teteje beázott, 
ezért ott egy tetőfelújítást végeznek. Olyan székeket vásárolnak, amelyek már a megújított 
színház esetében is beszerelhető. Akik a télvíz idején jártak színházba, talán észre sem vették, 
hogy nem fáztak, pedig kritikus üzemben működtek. A színháznak a fűtési rendszerét három 
kazán működteti és ebből télen kettőt tudtak üzemeltetni. Ha azok közül bajba lett volna, akkor 
lehet, hogy nem a ruhatárba teszik le a kabátjukat, ezért a harmadik kazánt kicserélik, azért, hogy 
biztonságos évadot tudjanak kezdeni. Ez 33 millió forintot jelent és nem kevés, mintegy 200 
millió forint támogatáson felül adják a színháznak a következő évadban.  
Elmondta, hogy azért nem csinálták meg 2011-ben a 100 millió forintos játszótér felújítási 
programjukat, mert fontosabb dolguk volt. Azért küzdöttek, hogy a lehető legtöbb energiájukat a 
munkahely megőrzésekre tudják fordítani.  2010-ben megkereste a kismamákat és kérte a 
javaslataikat arra, hogy elindítják a játszótér felújítási programjukat. Egy hónappal ezelőtt írt 
nekik még egy levelet. Megköszönte a javaslataikat, 2011-ben nem tudták megcsinálni, mert 
fontosabb dolguk volt, mégpedig a munkahelyek védelme, amit sikerrel teljesítettek. Viszont 
most vannak olyan stabilak és erősek, hogy neki tudnak állni a programnak. Felelevenítik azt, 
amiről két évvel ezelőtt beszéltek, a gyerekeik az óta nyilvánvalóan idősebbek lettek, talán 
vannak újabb ötleteik, jöjjenek össze újból. Hozzátette, hogy 100 millió forintos játszótér 
felújítási programot be fog tervezni a 2014-es költségvetésbe és 100 millió forintos játszótér 
felújítási programot végre fognak hajtani. 
Kiss Tamás képviselő úr kérdésére válaszként elmondta, hogy májusban várja, mivel négy vagy 
öt cég az, aki egyértelműen állást foglalt és kimerítik a lehetőséget és utána fognak beszállni.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok elmondta, érdekelné még az Európai Uniós támogatások kapcsán, 
hogy a környezetvédelmi programokra nagyságrendileg mi az az összeg és milyen megosztásban 
pályázik a Kormány, illetve mik az elképzeléseik, hogy benne vannak ebben a gazdasági 
fejlesztésben. Örömmel veszi, hogy nem térkőre és kultur felújításra fog majd pályázni a 
Kormány az Uniótól, mint ahogy eddig tette. Azért kérdezte, ugyanis nem Budapesten probléma 
a munkahely és a munkahelyteremtés, hanem inkább Dél-Dunántúlon, és kiemelte Somogy 
megyében. Az egyik útja a megújuló energia beruházás. Nagyjából ezekkel a beruházásokkal,  
hogy ha egy országos program el tud indulni és az Unió támogatásával meg tud valósulni, amire 



egyébként 2010. előtt M atolcsy úr is bólogatott, bár az óta már megváltozott a véleménye. 
Ezekkel a beruházásokkal 20-30%-os munkahely teremtési potencia van M agyarországon. 
Szerinte ez kihagyhatatlan. Kíváncsi rá, hogy ebből mi fog megvalósulni, illetve mi az 
elképzelés. Szerinte ez Somogy megyének és Kaposvárnak is létkérdése. Az Európai Unióval 
kapcsolatban elmondta, hogy a megoldás középen van, ugyanis jobbról és  balról is  vannak olyan 
túlkapások, melyek nem szerencsések. Az egyik oldalról tud beszélni, de a másik oldalról kérte 
Polgármester Urat, hogy az összeesküvés elméleteket szövőket kicsit tartsa kordában. 
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Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr +1 perces hozzászólásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, korrekt válasznak tartja, amit Polgármester Úr mondott a 
játszótér felújítással kapcsolatban. Nem tagadta meg azt, amit a 2010-es programban ígért, hanem 
elmondta, hogy hova kellett helyezni a hangsúlyt. Jó lenne, ha más kérdésekben is ilyen őszintén 
tudnának beszélni egymással és ilyen korrekt válaszokat lehetne kapni a Polgármester Úr 
részéről. Színházfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy sajnos az előző, vagy jelenleg még 
tartó hét éves Európai Uniós költségvetési ciklus nem tette lehetővé a kőszínházak felújítási 
programját. Nem tudja, hogy a 2014-től induló hét éves költségvetési ciklus lehetővé teszi-e. 
Bízik benne, és nagyon örülne neki.  Csalódott amiatt, hogy 2014-ig nem tudták megvalósítani az 
ígéretekkel ellentétben, hiszen erre volt konkrét ígéret. Hozzátette, hogy a 2010-es „Kaposvár a 
legfontosabb” című program is tartalmazza, amely nem az Európai Unióra, hanem a M agyar 
Kormányra hivatkozik. Elmondta, hogy a költségvetési koncepciónak vannak olyan céljai, amivel 
mindannyian azonosulni tudnak, és pozitív célnak tartják. Pozitív célnak tartja az előterjesztésben 
szereplő a város energiamérlegének az elkészítését, továbbá a játszótér felújítást, a kaposvári 
élelmiszerprogramot és az ehhez kapcsolódó helyi áruvédjegy kialakítását. Továbbá fontosnak 
tartja azt a törekvést, hogy áldozzanak többet a turizmusra, mert fontos a város számára azzal 
együtt, hogy az elmúlt években nemcsak a vagyonuk gyarapodott, hanem a vagyonuk mellett 
olyan turisztikai és szellemi értékeket teremtettek és hoztak létre, amely jó esélyt ad arra, hogy 



Kaposváron több turista legyen és a vendégéjszakák számát érdemben tudják növelni.  
M egjegyezte, hogy erre a célra költeniük kell. Bízik benne, hogy a 2014. évi költségvetés több 
forrást enged majd turisztikai célra felhasználni, elsősorban turisztikai marketing célra, mint a 
korábbi években. Elmondta, hogy a pozitívum mellett van visszalépés, amely elsősorban nem 
rajtuk múlik, hanem a kormányzati politika befolyása miatt. Például a panel felújítási program, 
amely nyilvánvalóan már az utóbbi szakaszában jóval több volt, mint a panelházak, illetve a 
lakások felújítási programja. A  cél az volt, hogy energiát és költségeket lehessen megtakarítani a 
házakban, illetve a lakásokban élők számára. A program nem tud tovább folytatódni, elsősorban 
amiatt, hogy a Kormány nem hajlandó több forrást áldozni e célra. Bízik benne, hogy majd a 
következő Európai Uniós költségvetési időszakban ismételten lesz arra lehetőség, hogy folytatni 
tudják a programot. Hozzátette, hogy nagyon nagy kettőséget lát a 2012-es költségvetési 
beszámoló és a 2014-es koncepció között. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy jól összerakottnak tartja a 2014. évi költségvetési 
koncepciót, melyet támogat. Donneri képviselőként három pontot emelt ki. Szeretné és 
támogatja, hogy a városőrség minél előbb létrejöjjön a Donneri városrész egyes részein. Állandó 
panasz van, annak ellenére, hogy a rendőrség és a Közterület-felügyelet is gyakrabban jár  azokon 
a területeken. Szükségesnek tartaná egy nagyobb társadalmi összefogást és szeretné, ha létrejönne 
a városőrség. Jó időben már látni lehet, nem csak az időseket, hanem családokat a körzetében, s 
arról volt szó, hogy ezt megtiltják. Az ott lakókat nagyon irritálja az, hogy egyesek nem tartják be 
az együttélési szabályokat. Elmondta, hogy az intermodális csomópont nagymértékben fogja 
érinteni a városrész életét. 2014-ben csak a tervek elkészítését vállalják, amely eddig 300 millió  
forintba fog kerülnie a városnak. Reméli, ha már ennyi pénzt beleöl a város, akkor ez a terv 
kormányokon felül is folytatódni és be fog fejeződni a következő ciklus végén. Elmondta, hogy a 
Donnerben és a külterületi városrészekben nagy probléma az infrastruktúra, az utak és járdák 
kérdése. Reméli, hogy 2014-ben sok hátrányt sikerül törleszteniük egy intenzívebb járda felújítási 
program keretében. 
 
Kiss Tamás képviselő bízik benne, hogy májusban a beszállítók pozitív döntést fognak hozni. 
Szerinte Polgármester Úr részéről szótévesztés volt a „jelentéktelen” szó használata, mert reméli,  
hogy a beszállítók és az Önkormányzat közösen majd arra tudja sarkalni a többi tulajdonost, hogy 
a beszállítások jelentős része elsősorban a Dél-Dunántúli régiókból vagy M agyarországról 
érkezzen, ne külföldi országokból. 
 
Karsai Józsefné képviselő elmondta az út- és járdaépítéssel kapcsolatban, hogy a környezetében 
élő emberek nap, mint nap felkeresik azzal, hogy tud-e arról, hogy lesz a közelben felújítás, főleg 
a járdafelújítás az, ami nagy témát jelent. Igen elhasználódtak az észak-nyugati városrészben a 
járdák és már nagyon régen nem történt járdafelújítás. Az a gondolat merül fel benne, hogy vajon 
milyen elvek és szempontok alapján dől el az, hogy hol lesznek felújítások. Az előterjesztésben 
olvasható, hogy a nagyobb forgalmat bonyolító járdák és úttestek lesznek felújítva, félő, hogy ez 
csak a belvárost jelenti és a külső területekre nem vonatkozik. Reméli, hogy ez nem így lesz, 
hiszen ebben az évben, a múlt évben és az azt megelőző évben sem volt nagyobb munka azon a 
területen. Továbbá olvasható az anyagban, hogy dinamikus utas tájékoztató rendszer lesz, de nem 
tudja, hogy pontosan ez mit takar, de megköszönné, ha választ kapna rá. Amikor azt olvassa, 
hogy nő a vendégéjszakák száma, akkor felmerül a kérdés, hogy miért és mivel tudják 
biztosítani? Szerinte lehetne növelni a fürdővel, ha mellette ott lenne egy wellness szálloda és 
érdemes lenne akár két hétre is eljönni és a környéket is felfedezni. Véleménye szerint ez nagyon 



hiányzik, hiszen kistelepüléseken, például Nagyatádon ezt nagyon jól tudják a fürdő  melletti 
szállodát ilyen célra felhasználni.  Hozzátette, hogy amivel még nem tudnak igazán jól bánni az a 
Rippl-Rónai festőművésznek a jelenléte. Szerinte a városban egy-egy rendezvény nagyon sikeres, 
például a Festők Városa vagy a Kamarazenei Fesztivál, de a hétköznapokban sokkal színesebb 
város életet tudna elképzelni. 
  
dr. Csató László tanácsnok reméli, hogy a koncepció elkészítésének idejét a következő Orbán 
Kormány 2014-től vissza fogja állítani a tavaszi időpontra, melyet jónak tart. A mostani 
koncepció vitatása is annak a jegyében született, amit az Orbán Kormány a 2010-es évek elején 
gyakorlattá tett. Emlékezni lehet arra az időre, – 2001-ben és 2002-ben – amikor még csak két 
éves költségvetés volt, ezáltal előre lehetett tervezni. Szerinte minél előbb alakítják ki a 
koncepciójukat és a költségvetésüket, annál biztosabb lábakon áll a jövőjük. Úgy gondolja, hogy 
a kormányzati munka lehetővé is teszi, hogy most már a következő évi koncepciót 
megtárgyalhassák teljes felelősséggel. Látszik a koncepcióból, hogy a városnak nem okoz 
gondot, a költségvetés jó lábakon áll, a működési költségvetés pozitív, tehát nincs költségvetési, 
működési hiányuk és ez nagyon fontos. Emellett el tudják látni a város üzemeltetésének minden 
részét. Ezt az tette lehetővé, hogy a Kormány átvett olyan feladatokat az önkormányzatoktól, 
amelyek őt illetik és nem az önkormányzatokat terheli. Így van lehetőségük arra, hogy korán, 
több évre tervezzenek előre.  A panelfelújításokkal kapcsolatban elmondta, hogy az előző 
kormány adott politikai szempontból egy csomó kitöltetlen garancialevelet, csak éppen pénzt 
nem adott rá. Az Orbán Kormány 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben mást sem csinált csak 
befejezte és adta hozzá a pénzt. Szerinte ezért a kritika nem a jelenlegi kormányt érinti, hanem az 
előzőt, aki politikai haszonszerzésből ezt a húzást megcsinálta. 
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy van egy területe a költségvetésnek, amely jelentős 
terület és nagyon sokakat érint, amely a szociálpolitika. Örömmel olvasta, hogy a szociálpolitika 
jellegű kiadások a korábbi szinten maradnának. Szerinte a költségvetésük egy jelentős része, 
körülbelül 1 milliárd forintnyi az éves összege.  Fontos, hogy azon belül is 100 milliós 
nagyságrendű az önként vállalt feladatok száma. Ú gy gondolja, hogy példaértékű, mert a város 
elkötelezett a rászorulók segítésében és örül, hogy folytatódik az a következetes politika, ami a 
„Kaposvár a legfontosabb” koncepcióban megfogalmazódott. Továbbá pozitív dolognak tartja, 
hogy a támogatásokon belül, amelyikre több igény van, ott kibővítik a lehetőséget, ahol kevesebb 
van, ott pedig igazodnak az igényekhez. A panelfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy ha 
valaki a körzetében a Füredi csomóponttól elsétál legalább a Leányotthonig, egyetlen egy házat 
nem talál,  ami nem lett felújítva. Szerinte mindenki eldöntheti magában ezek után, hogy sikeres-e 
vagy sem. A koncepció összességében nagyon sok jó és pozitív dolgot tartalmaz, ezért támogatja. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy képviselő társai a koncepció szinte minden területét 
érintette a hozzászólásukban. Szerinte – a legfontosabb – a gyerekvállalással kapcsolatban 
kellene valamit tervezniük. Szerinte bármit építenek nem lesz, majd aki használja az utat és a 
járdát, továbbá az iskoláik is kiürülnek. Az azt fogja jelenteni, mintha nem csináltak volna 
semmit. Kaposvárnak és környékének arra kellene gondolnia, hogy valamilyen úton-módon 
ösztönözni az embereket, ahogy már több város is megtette a maga módján. Kellene egy 
jellegzetes somogyi vagy kaposvári példát hozni erre is. Szerinte ezt a koncepcióba valahogyan 
bele kellene venni és közös gondolkodással példát mutatni az országnak. 
 
 



Borhi Zsombor tanácsnok elmondta ismételten, hogy trendfordulóhoz ért a város. M ost kezd 
beigazolódni az, hogy a trendforduló megtörtént és hosszabb távon fenntarthatóan pozitív irányba 
indult el a városnak a költségvetési helyzete. M ár akkor érezhették, hogy jelentős javulás 
következik be, de nem látták teljesen azt, hogy mi lesz a következő években.  Szerinte 2013 
áprilisában már látható, hogy 2014-ben nagyon jelentős felújítások, beruházási programok mellett 
a város nulla forint hiánnyal tervezve a vagyonát gyarapítva, az adósságállományát csökkentve 
fog majd gazdálkodni. Úgy gondolja, hogy ez jelentheti a jövőt, ha ezen az úton tovább tudnak 
menni és nemcsak két évig, hanem bízva abban, hogy 2014 után még négy, nyolc, tizenkét évig 
is. Akkor a városból rövid időn belül egy igazán európai életszínvonalon élő  kisváros lehet. 
Kihangsúlyozta, hogy a gazdálkodás egyensúlya és kiszámíthatósága az, ami számára nagyon 
fontos a jövőben. Hozzátette, hogy a legjelentősebb kritika az volt, hogy nem 2011-ben, hanem 
2014-ben csinálják a játszótér felújítási programot, amely a szocialistáktól érkezett, akiknél, ha a 
beváltási százalékot vizsgálnák, akkor elég alacsony számot tudnának megnézni. Továbbá, lehet, 
hogy úgy váltották volna be az ígéretüket, hogy a játszóterek helyére Plaza vagy Kaszinóváros 
épült volna. 
 
Szita Károly polgármester elmondta Felder Frigyes tanácsnok úrnak, hogy többször 
megtisztelte azzal, hogy eljött az év értékelőkre és meghallgatta a véleményét, amelyet a város 
energiapolitikájáról képvisel. És tudja, hogy elszánt a tekintetben, hogy az energia függőségüket 
a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék. Ez nem új keletű dolog, hanem egy régen 
megfogalmazott stratégiának a része, amelynek része az, hogy hitt és hisz is, hogy a 
közszolgáltatásban a tulajdonos ténylegesen a közösség kell, hogy legyen. Ezért vásárolták meg a 
vízművet, ezért építették fel úgy a rendszerüket, hogy ne a magánérdek, az extraprofit domináljon 
a közszolgáltatás működésében és az árakban, hanem a nonprofit jelleg és a közösségi érdek.  
Arra a kérdésre, hogy mennyit szánt a Kormány a környezetvédelemre, szerinte az még nem dőlt 
el, ezért nem tudja megmondani százalékos arányban, de mindazok az irányok, amelyek azt a célt 
szolgálják, hogy a kiszolgáltatottságuk csökkenjen a lehető legnagyobb mértékben megújuló 
energiákat tudjanak igénybe venni. Hozzátette, hogy nem csináltak még olyat az országban, hogy 
egy város energiaszükségletét auditálja, felmérje és a jelenleg ismert és tudott megújulókra 
javaslatot tegyen, hogy hova, mit, milyen mértékben kíván tenni. Az év egyik nagyon fontos 
feladatának tartja. Elmondta, hogy szintén azért álltak neki a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Programnak, ugyanis az Európai Unió azt mondta, hogy plusz bírságot és pénzt vet ki arra, hogy 
ha továbbra is olyan hulladékgazdálkodási rendszer lesz Európában, amely lerakja és eltemeti a 
hulladékot. Ez nem nevezhető hulladékgazdálkodásnak, esetleg fuvarosi tevékenységnek hívható. 
Elmondta, hogy minden tonna lerakott hulladék után 2013-ban már 3000,  három év kifutása után 
12.000 forint lerakási illetéket kell fizetni. Innentől egyetlen érdekük van,  hogy a lehető 
legkevesebb hulladékot kelljen lerakni, a többit újrahasznosítani, mert csak a lerakott hulladék 
után kell a 3000 forintot ebben az évben fizetni tonnánként. Azt újrahasznosítják, kiválogatják és 
feldolgozzák az mentes a lerakási illetéktől. Elszánt a tekintetben, hogy a programot végig vigye, 
továbbá azt a függőséget az elektromos áramnál az E.ON, a gáznál az E.ON jelenti nem csupán 
az intézményeiknél, hanem a városlakóknál is. Az igénybevétel mérséklését mindenképpen el 
szeretné érni, és úgy lehet, hogy tudnak alternatívát mutatni, mivel fűteni, világítani kell. 
Elmondta, hogy nem a városőrségrő l, hanem egy teljesen más rendszerről beszélt. A polgárőrség 
és a rendőrség, amelyet lehet úgy említeni,  ahogyan azt dr. Szép Tamás tanácsnok úr mondott, de 
a közterületi és külterületi biztonság tekintetében jóval hatékonyabb eredményt vár el. Ehhez a 
sajátos eszközeiket próbálják oda tenni, de nem átvéve a rendőrség felelősségét. Igaza van,  
ugyanis Szabó M áté már megint a fővárosi rétet választotta, ugyanis a kisirodájában olyan 



véleményt fogalmazott meg, hogy a fotelok és a hokedlik  az utcán is elférnek. Kőkeményen 
végre fogják hajtani, ugyanis hoztak egy rendeletet, amelyben ezt megtiltották és menjenek és 
szedjék össze. Állva úgyis előbb elfáradnak, aztán talán nem lesz olyan gyakori a csoportosulás. 
Elmondta, hogy 5 milliárd forintos tőkeemeléshez képest mondta a 200-250 millió forint 
csekélységet a tekintetben, amely meg fog történni. A legnagyobb probléma az, hogy amikor a 
KOMETA kapcsán a döntéseiket meghozták, az azt megelőzően jó, ha tájékozódik a húságazat 
jelenlegi helyzetét tekintve. A helyzet az, hogy kevés a disznó M agyarországon. Ezért 
fogalmazódott meg az országos sertésprogram, azon belül a kaposvári sertésprogram is. A Dél-
Dunántúlon jelenleg 500 ezer sertés van. Ezt kívánják 1 millióra felemelni, ugyanis ma az 
országban van 2 millió 900 ezer sertés és ezt kellene 6 millióra felemelni. A vágóhidak jelenleg 
többet tudnának vágni, mint amennyi sertés van. A legnagyobb problémát abban látja, hogy a 
multik még mindig magas lovon ülnek. Ugyanis nagyláncokon keresztül történő értékesítés csak 
ott megy. Sok késztermékük van, s ezeket eladni hatékonyan csak ott lehet. Viszont a beszállítók 
zsebéből a tíz fillért is kiveszik.  
Elmondta Karsai Józsefné képviselő asszonynak a dinamikus utas tájékoztatással kapcsolatban, 
hogy ősszel, nyáron 59 szép buszmegállókat fog látni Kaposváron. Totemoszlopokat, 
amelyekben láthatja azt, hogy mikor ér oda és merre jár a busz.  
M egköszönte dr. Szép Tamás tanácsnok úrnak, dr. Csató László tanácsnok úrnak, Torma János 
tanácsnok úrnak, dr. Giber Vilmos képviselő úrnak és Borhi Zsombor tanácsnok úrnak a 
hozzászólásukat. 
Elmondta, hogy az új önkormányzati rendszer átalakításával a legfontosabb cél az volt, és, ha 
nem történt volna ez meg, mivel ismert a 2002-2010 közötti időszak, akkor az önkormányzatok 
tömege dőlt volna be. Ugyanis az a rendszer, amit 2010-ben az előzőek rájuk hagyták: „na 
utánam a vízözön” és meg kellett fogni az áradást. A rendszernek a legfontosabb célja,  hogy egy 
stabilitást tudjon biztosítani a magyar önkormányzatoknak és azt teljesíteni fogja az 
elkövetkezendő két esztendőben, nem rendszer átalakítással, hanem a rendszeren belül 
finomhangolásokra van szükség. Elsősorban a kisebb települések esetében kell ezt megtenni,  
hiszen minden új rendszer átalakítása hoz felszínre a működtetés során olyan dolgokat, amikre 
reagálni kell. A város gazdálkodásának a jelenlegi stabilitása jó  esélyt ad arra,  hogy kiszámítható 
gazdálkodással vigyék végig az elkövetkező éveket. 
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68/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzat 
költségvetési rendelete az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek, alapelvek, célkitűzések 
figyelembevételével kerüljön kidolgozásra. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: 2014. február 28.  

 
 

-----4. Előterjesztés a településkép védelméről szóló  
2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2596   Száma: 13.04.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 14/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2597   Száma: 13.04.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 15/2013. (IV. 29.)  
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv 9. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester ismertette az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság és a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság kiegészítését, mely szerint Verseghy 
M árffy Emil és. Pongrácz Károly dr. sírjával egészüljön ki az előterjesztésben szereplő felsorolás. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiegészítésként elmondta, hogy előterjesztőként támogatja a 
bizottsági javaslatok elfogadását. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. S zép Tamás tanácsnok elmondta, hogy előkészítő ad hoc bizottság tagjaként volt 
szerencséje végigjárni a keleti temető összes sírját és akkor a bizottság tagjaival sokat beszéltek 
arról, hogy kik lennének azok a személyek, akiknek érdemes lenne a sírhelyüket védett 
sírhelyekké nyilvánítani. Elmondta, hogy az előterjesztés rendeleti részével egyetértett, viszont a 
rendelet mellékletét képező listával nem ért egyet. A 15-ös lista szűkössége nem méltó 
Kaposvárhoz, Kaposvár örökségéhez, Kaposvár polgáraihoz és a néhai polgárokhoz. Szerinte egy 



Európai mértékben, középváros Kaposvárnál rendkívül kevésnek tartja a 13 vagy 15 fő sírlistát. 
Hiányolja belőle Kaposvár polgármestereit, akik a múltban sokat tettek a városért, továbbá 
azoknak a személyek sírjainak védetté nyilvánítását, akiknek a Közgyűlés emléktáblát állíttatott. 
Kaposvár város története nem olyan nagyon gazdag,  hiszen középvárosnak mondható, 200-300 
éves igazi történelemmel. Például a listába nem került bele Tar Csatár neve, önmagában, már 
csak a neve miatt is védelemre szorulna, de aki ismeri Kaposvár történetét, hogy a 19. század 
egyik nagyon színes egyénisége volt. Az első kaposvári óvoda létrehozója és az akkori 
közéletben nagyon jelentős szerepe is volt. Hozzátette, hogy a „védett síroknál” nem 
elsődlegesen a pénz kérdése, mert az elmúlt tíz évben ezeket a sírokat társadalmi, önkormányzati 
támogatással felújították. Kevés összeget kellene rászánni, ugyanis a védett sírok nem 
szüntethetők meg. Szerinte már most ismerik azoknak a személyeknek a nevét, akiknek a sír ját 
védetté kellene tenni, és nem azt, hogy a következőkben egyenként kerülnek be ebbe a körbe. 
 
Szita Károly polgármester egyetért dr. Szép Tamás tanácsnok úrral. Elmondta, hogy a város 
polgárai közül, akik elhunytak, de az átlagnál jóval többet tettek ezért a közösségért, amelyet 
Kaposvárnak hívnak az emlékük ápolása nemcsak emléktáblákban,  intézménynevekben, hanem a 
sírjaikban is meg kell, hogy jelenjen. Ez soha sem lehet pénz kérdése, ugyanis egy temetőn belül,  
mindazok sírjainak a gondozása és védettsége, akikre büszkék lehetnek, az nem lehet, és nem 
okozhatnak filléres problémát. Javasolta dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak, mivel az ad-
hoc bizottsági keretek alkalmatlanok arra, hogy egy várostörténeti áttekintést a temetőikben 
megfelelő alapossággal végrehajtsanak és, ha azoknak az embereknek a száma 150, akik 
elhunytak és valamelyik temetőjükben nyugszanak, de valamiért büszkék rájuk, akkor 150 sírt 
kell védetté nyilvánítani. Fel kell kérni a város történetét ismerő embert, aki ezt a munkát elvégzi 
és a munkája eredményét az ad hoc bizottság felé terjeszti és az pedig a Közgyűlés elé. Szeretné, 
ha ezt a munkát rövid időn belül elvégeznék, mert kötelességük mindnyájuknak, hogy ezt 
megtegyék. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az alapvető céljuk az volt, hogy egy 
hiánypótló rendelettel tegyenek rendet a védett sírok körül, hiszen korábban is foglalkoztak ezzel 
a feladattal. Alapvető cél volt megteremteni azt a szabályozási környezetet, amely a védett sírok 
kapcsán a feladatokat, a teendőket, az ezzel kapcsolatos eljárást pontosan rögzíti. Örül, hogy ezt a 
szabályozást minden bizottság támogatta. Elmondta, hogy azon a munkán, amelyet Polgármester 
Úr kért, már túl vannak, ugyanis van egy százas lista. Elindultak az alapján a bizottságok, 
képviselők hozzák a további javaslatokat. Ez a lista bármikor kiegészíthető, bővíthető. Elmondta 
még egyszer, hogy van egy százas listájuk, hogy melyek azok a sírok.  Hozzátette, nem lehet úgy 
fogalmazni, hogy minden kaposvári polgármester, mert többsége nem Kaposváron van eltemetve. 
Elmondta és fontosnak tartja, hogy nem pénzügyi, gazdasági kérdésről van szó. A sírok 
gondozása alapvetően a hozzátartozók feladata. A védelem ugyanis arról szól, ha valamilyen 
oknál fogva erre nem képesek a hozzátartozók vagy az idő múlásával kizárt az ilyen feladat 
teljesítése, akkor a város és a közösség, akik az elhunyt személyek jelentőségénél fogva ezt a 
feladatot fontosnak tartják. Hozzátette, hogy nem kell olyan problémát látni, hogy most csak 
ennyi személyt jelölnek ki, ugyanis bármikor lehetőség van a listát bővíteni. Javasolta dr. Szép 
Tamás tanácsnok úrnak nézzék át azt a bővített listát, amelyet már elkészítettek, ami olyan 
szempontok alapján készült, amit a Polgármester Úr kérdezett és hozzáértők készítették el. 
 
 
 



Szita Károly polgármester elmondta kiegészítő határozati javaslatként, hogy a szeptemberi 
Közgyűlésre a Képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Úr hozzon be 
egy előterjesztést mindazon személyekről, akik sírja valamelyik temetőjükben van és ugyanakkor 
az átlagnál jóval többet tettek azért a közösségért, ahol éltek, tehát Kaposvárért. A helyi politikai 
döntést majd meghozzák, de a munka az nem helyi politikai munka, mert sokan ismerik a város 
történetét, de egyikőjük sem dicsekedhet azzal, hogy annyira ismeri,  mint dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző Úr vagy annyira, mint egy-két történész. Amennyiben dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző Úr úgy gondolja, hogy ezt a listát még egy kutatással ki kívánja egészíteni, 
akkor bízzon meg valakit, ugyanis a költségvetési részét állják és, ha úgy érzi, hogy a jelenlegi 
lista teljes, akkor ezt járuljon az ad hoc bizottságon keresztül a Képviselő-testület elé. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2598   Száma: 13.04.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Szita Károly polgármester Úr kiegészítő határozati javaslatának elfogadásáról 
az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
69/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt, hogy a 
készítsen előterjesztést a Közgyűlés elé a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet 
módosításáról. 
Vizsgálja meg, hogy a jeles személyek sírjait tartalmazó lista kiegészítésre szorul –e, ha 
szükséges, ehhez kérjen fel szakértőt, melynek forrását a Közgyűlés biztosítja. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: L Balogh Krisztina városi főépítész  
Határidő: 2013. október 30. 

 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2599   Száma: 13.04.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság kiegészítésével együtt az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.32 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 16/2013. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 10. számú mellékleteként csatolva. 
 

-----7. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel egy kimutatás, hogy 
várhatóan ez évben 25-30 ezer tonna a beszállítási mennyiség,  míg a KVG Zrt. pénzügyi 
beszámolójában az szerepel, hogy 2012-ben 40.900 tonna volt a tervezett mennyiség és 2013-ban 
pedig 40 ezer tonnával számol a KVG Zrt. Nem mindegy továbbá az sem, hogy a KVG Zrt-nek 
mekkora összeget kell megtérítenie a Hulladékgazdálkodási Kft-nek. Megkérdezte, hogy a KVG 
Zrt. ekkora veszteség és kondíciók mellett, amellyel a cég rendelkezik, a többletköltségeket 
hogyan fogja tudni vállalni? Továbbá, hogy melyik mennyiség a mértékadó, amelyet figyelembe 
kell venniük? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 2014. január 1-jétől teljesen új hulladékgazdálkodási 
rendszer lesz, melynek törvényi szabályozása már meg is született. A rendszernek az a lényege, 
hogy maga a hulladék begyűjtése és szállítása csak nonprofit jelleggel működhet sehogy 
másképp. Kaposváron már így működött, de vannak olyan települések és városok, ahol külföldi 
cégek viszik el a hulladékot. Ez átalakulásra és átalakításra kényszeríti a cégeket. Elmondta, hogy 
két cégük van, amelyik a hulladékgazdálkodással foglalkozik, az egyik a KHG, amely a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban levő cég, a másik a KVG, amely többségi önkormányzati tulajdonban 



levő cég, ahol van egy kisebbségi tulajdonos is. M inden egyes konstrukció azt a célt szolgálja,  
hogy az a filozófia és szisztéma érvényesüljön a közszolgáltatások tekintetében Kaposváron, amit 
részben érintetten Felder Frigyes tanácsnok úr valamelyik kérdésére adott válaszánál. Ahol az 
önkormányzati, a közösségi dominancia a lehető legerősebb. Elmondta, hogy már most sem 
engedik lerakni a lerakási díj miatt a teljes hulladéknak a mennyiségét, mert akkor lerakási díjat 
kellene fizetni és valakinek ki kellene fizetnie. Nem engedik a lakókra ráterhelni, ezért 
elképzelhető az, hogy a hulladék mennyiségének egy részét bálázni fogják, ugyanis arra nem kell 
lerakási díjat fizetni. Amikor a kaposmenti rendszer elkészül, azt meg tudják nyitni és újra tudják 
válogatni. A KVG Zrt., illetve a Holding eredményes működését tekintve a 2012-es veszteséges 
év 2013-ban nyereséggé ment át, amely üzemi eredményt is hozott, amely nagyon fontos 
szempont abból kiindulva, amit 2013-ban tapasztalhattak. Elmondta, hogy a hulladéklerakó telep 
– amelyről már döntöttek – üzemeltetése a KHG feladata. M íg a gyűjtés és az odavaló beszállítás 
pedig a KVG Zrt-nek a feladata. Hozzátette, hogy a bizottságok és az Érdekegyeztető Fórum is 
azért támogatta, mert terhet nem engedtek érvényesíteni, de a pénzügyi elszámolási rendszerükön 
belül így működik, készülve a 2014. január 1-jei új rendszerre, továbbá arra, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Program beálltával a 118 település hulladékgazdálkodásával is megfelelő  
pozíciót érhessen el a kaposvári tulajdonban levő közszolgáltató cég. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, lehet, hogy elszólásról van szó, amikor azt mondta 
Polgármester Úr, hogy a 2013-as év már nyereséges, ugyanis az még nem lehet nyereséges, mert, 
hogy az a folyó év. Ezek szerint a pénzügyi beszámoló azt fogja tartalmazni, hogy a 2012-es év 
volt a KVG Zrt. esetében nyereséges. Megkérte Polgármester Urat, mondja el, hogy milyen 
nyereséggel zárt a KVG Zrt. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ha majd auditállták a mérleget, akkor el fogja 
mondani. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2600   Száma: 13.04.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



70/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a települési hulladék ártalmatlanítási 
díjainak módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a települési hulladék 
ártalommentes elhelyezéséért a lerakóhely üzemeltetője 2013. május 1-től legfeljebb az alábbi 
díjakat számíthatja fel (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák): 
 

a.) lakossági hulladék: 6.222 Ft/tonna 
b.) gazdálkodó szervezeti beszállítás:  8.884 Ft/tonna 
c.) idegen beszállítás: 20.117 Ft/tonna 
d.) vidéki beszállítás:  8.222 Ft/tonna 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. között 2012. március 1. napján létrejött 
közszolgáltatási szerződés díjakra vonatkozó módosításának aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. április 30. (határozat közlésére) 

 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 8/2013. (III.29.) 
BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a BM kihozott egy rendeletet, amelyben lehetőségük 
van arra, hogy pályázatot nyújtsanak be. Ismertette, hogy maximum három célra lehet pályázni, a 
három közül is csak egyre, maximum 25 millió  forint értékben. Elmondta, hogy lehetőségük van,  
hogy végre tegyenek valamit a Desedai csónakházzal. Két ok miatt nem léptek eddig. Az egyik, 
hogy nem volt rá pénzük, de nyomós ok az is, hogy pereskedniük kellett azért, hogy az övüké 
legyen. A pert megnyerték, teljesen világos a jogi helyzet a csónakházat és a környező területeket 
is illetően, így most szeretnének nekiállni rendet rakni, lakhatóvá tenni a csónakházat. Mivel 
beázik az épület, ezért egy komplex tetőcserére lenne szükség,  amire ez a pénz elég lenne.  Kérte, 
hogy mindenki támogassa az előterjesztést. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy nem elfogult a kajak kenuval szemben, ugyanis 
abban a házban és környékén sikerült azokat az eredményeket elérnie. Rossz volt nézni az elmúlt 
években, akár a pereskedés alatt és az azt megelőző néhány évben, hogy nagymértékben 
leromlott a ház állapota. Elmondta, hogy a tetőfelújítás arra lesz elegendő a jelen helyzetben, 
hogy nem romlik tovább. Hozzátette, hogy a Kajak kenu Szövetségnél pályázik az egyesület, 
amelyből várhatóan néhány millió forintot fognak nyerni és abból a belső felújítások egy részét 



meg fogják tudni csinálni. A várossal párhuzamosan az egyesület is próbálkozik. Bízik benne, 
hogy lesznek még olyan pályázatok, amivel tovább tudnak lépni és akár szálláshelyeket is ki 
tudnak alakítani a felső részében és az alsó részt egy korszerű, energiatakarékos épületté tudják 
alakítani. Örül annak, hogy tovább már nem fog romlani és bíznak benne, hogy ezek után is 
hasonló eredmények lesznek. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2601   Száma: 13.04.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
71/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata által a 8/2013. (III.29.) BM  rendelet alapján benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására,  az Óvodai, iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás célra pályázatot nyújt be a Deseda Csónakház tetőfelújítására, tetőtéri ablakok 
cseréjére valamint a tető csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének megvalósítására. A 
pályázat teljes költsége 26.730.200,- Ft, az ehhez igényelt támogatási összeg 20.000.000,- Ft. 
A fejlesztéshez szükséges 6.730.200,- Ft összegű önerőt a Közgyűlés a 2013.  évi költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja. 

  
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. május 2. 

 
 
 



-----9. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről ----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2602   Száma: 13.04.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:28  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
72/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a kaposvári 
322/1/B/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű, a 
kaposvári 15/A/48 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti „egyéb helyiség” 
megnevezésű, a kaposvári 46 hrsz-ú, természetben Kaposvár Fő u. 24. szám alatti ingatlan 
808/3072-ed tulajdoni hányadát, valamint a kaposvári 104/1/A/3 hrsz-ú, természetben 
Kaposvár, Ady e. u. 5. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű kaposvári önkormányzati 
ingatlanokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség legfeljebb 83.144.000,-Ft erejéig jelzáloggal 
terhelje. A jelzálogbejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő minden költséget Kaposvár M egyei 
Jogú Város Önkormányzata vállalja. 

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



-----10. Előterjesztés a Városháza épület tornyába telepíteni kívánt távközlési bázisállomás 
pályázati kiírásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2603   Száma: 13.04.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
73/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott hozzájárul, hogy Kaposvár M egyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Kaposvár, Kossuth tér 1. sz. alatti Városháza épület 
tornyában 10 m2 nagyságú területet 2013. június 01. napjától határozott 5 éves időtartamra 
1.200.000,- Ft/év+ÁFA minimum bérleti díjért pályázat útján bérbe adja távközlési állomás  
létesítése céljára az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint.  
A bérleti díj évente a KSH által közétett infláció mértékével emelkedik. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. május 15. (pályázat megjelenése) 

 
 



-----11. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1-A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 

szerződésekről----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2604   Száma: 13.04.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
74/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-2.1.1/A.B-12 
kódszámú, Komplex kerékpáros és kulturális kínálat fejlesztése Kaposváron és a Zselicben 
című pályázat támogatási szerződéséhez szükséges, az előterjesztés mellékletét képező 
használati szerződéseket és a Péntek Lászlóval kötött használati szerződés 1. számú 
módosítását jóváhagyja. 

Felelős:  Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató    
Határidő:  2013. április 26. 

 
 



-----12. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2605   Száma: 13.04.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
75/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2012. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 



-----13. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megindokolta a M arketing és Turisztikai Bizottság javaslatát, mely 
szerint nem azért teszik oda a „középváros” elé az „európai” jelzőt mert nem lennének tisztában 
azzal, hogy Kaposvár európai város és Európában van,  de figyelembe kell venniük azokat a 
település hierarchiai beosztásokat, amelyek nemcsak M agyarországra vonatkoznak, hanem 
Európára, illetve nemzetközi térre. Ebben Kaposvár egy európai középváros, hiszen a térszervező 
ereje, a funkciói azok többek, mint egy magyarországi egyszerű középvárosnak. Megköszönte 
Polgármester Úrnak, hogy támogatja módosító javaslatát. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2606   Száma: 13.04.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a M arketing és Turisztikai Bizottság 
módosító javaslatával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
76/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy M egyei Területfejlesztési 
Koncepció javaslattevő részének munkaanyagát és arról az előterjesztés mellékletét képező 
összegző véleményt adja, egyben az összegző véleményben a „középváros” kifejezés helyett 
az „európai középváros” kifejezést szerepelteti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2013. május 10. 



-----14. Előterjesztés a fogyatékos személyek átmeneti ellátásáról ----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy 3,5 millió forintot adnak át a M ozgáskorlátozottak 
Egyesületének azért, hogy a feladatát el tudja látni, hogy azok, akik valamilyen fogyatékkal élő  
személyek továbbra is abban a kiváló nevelésben és gondozásban részesülhessenek, amilyen 
kiváló munkát végeznek. Kérte a testületet, hogy a 3,5 millió  forintos költségvetési támogatást 
biztosítsák nekik. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2607   Száma: 13.04.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
77/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M ozgáskorlátozottak 
Somogy M egyei Egyesületével 2009. február 26. napján kötött feladat-ellátási szerződést 
felmondja, a feladat-ellátási kötelezettség megszűnése okán. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő: 2013. április 30.  

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

Somogy Megyei Egyesülete részére a fogyatékos személyek átmeneti ellátása 



működtetéséhez a kaposvári ellátottak költségeihez 2013. évben 3.480 eFt támogatást 
nyújt a támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel. 

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

 Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. december 31.  

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M ozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesülete részére a fogyatékos személyek átmeneti ellátása 
működtetéséhez nyújtott támogatás összegéről évente a költségvetési rendelet 
elfogadásakor dönt. 

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

 Molnár György igazgató 
Határidő: 2014. február 28.  

 
 

-----15. Előterjesztés Kaposvár város környezetvédelmi programjának  
felülvizsgálatáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester szerinte elég szemléletes és áttekinthető formában láthatják az 
előterjesztést, hiszen kötelességük kétévente a környezetvédelmi koncepciójuk felülvizsgálata. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Felder Frigyes tanácsnok szerinte az épületszigetelésnél verseng a Fidesz és az MSZP, hogy 
kinek az érdeme az épületszigetelés. M indenképpen jónak tartja, hogy versengenek, ugyanis az 
épületszigetelésekkel az a helyzet, hogy egy egészen elhibázott konstrukcióról van szó. Ugyanis, 
ha körbeszigetelnek egy lakást, az nem azt jelenti, hogy annak energetikailag hatékonyabbá is 
tették. Szerinte az elkövetkezendő években az épületenergetika fog megvalósulni. És mivel a 
szellőzési rendszer és a többi épületgépészeti megoldás nincsen felújítva és kicserélve,  ezeket jól 
körbeszigetelték és ezek majd el fognak kezdeni penészesedni. Örül, hogy verseng a két párt, 
hogy ki vállalja a felelősséget. Megkérdezte, hogy van-e ez irányú magyarországi koncepció a 
megújuló energiákkal kapcsolatban, azért mert Kaposváron terveznek ilyet, az rendben van, de ha 
nincs egy rendszerbe kapcsolva, akkor nem tudják elérni azt a hatékonyságot, mintha egész 
M agyarországra meglenne.  
    
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy több mint kilencezer 
iparosított technológiával épült házuk megszépült. Büszke arra, hogy akkor, amikor egy ilyen 
energiatakarékossági beruházást végrehajtottak és azt követően jöttek a társasházi közös 
képviselők és mutatták, hogy 20-30%-kal kevesebbet kellett fizetniük közüzemi díjakra. Szép 
nézni ezeket a lakótelepeket és jó beszélgetni ezekkel az emberekkel. Igazat adott Felder Frigyes 



tanácsnok úrnak abban, hogy hatékonyabb az, amit a mostani Kormány írt ki és az 
energiatakarékossági beruházásoknál a gépészettel együtt kívánja az egész programot végre 
hajtani. Örüljenek annak, amit megcsináltak, mert szerinte ad örömre okot.  
A megújuló energiák tekintetében a Kormány koncepcióját illetően eltökélt. Eltökélt a 
tekintetben, hogy az energia függőségüket csökkentse. Felhívta a f igyelmet a Kormány 
energiapolitikai döntéseire, ugyanis látható, hogy ha kell, akkor a külföldi tulajdonból 
visszavásárolja azokat a stratégiai ágakat, amelyeket iszonyatos nemzeti bűn volt eladni 1996-ban 
és 1997-ben. Az akkori szocialista kormány privatizálta ezt a történelmi bűnt okozó stratégiai 
cégek odaadását. Olyan cégeket adtak ki külföldi tulajdonba,  amit minden magyar ember minden 
nap használ. Hozzátette, hogy a függőségüket országos szinten kell csökkenteni. Reméli, hogy 
hatékonyan fogja tudni megtenni, ismerve Illés Zoltánt és Bencsik János Zsoltot, tudja, hogy 
elszántak ebben. Eltökéltek abban is, hogy új energiaszolgáltató rendszer alakul ki, amely a 
megújulókra fog alapulni. Nem szeretné megengedni, hogy külföldi tulajdonnal kelljen majd a 
szolgáltatás tekintetében versenybe szállni. Ugyanazt a hibát követnék el egy új rendszer 
felállásánál, mint amilyen hibát 1997-ben elkövettek az akkoriak. Hozzátette, hogy nem fog várni 
kormányintézkedésekre, hisz abban, hogy Kaposvár alkalmas erre a szerepkörre és országot épít 
saját városában, úgy, hogy egy városállam típusú berendezkedésre állnak rá.  Amelynek az a 
lényege,  hogy termeljék meg maguknak mindazt, amire szükségük van. Amiből pedig feleslegük 
van, és esetleg többet tudnak termelni, akkor legyenek az eladók és ne a vevő szerepbe 
kényszerüljenek, hogy amire szükség van,  akkor azt vásárolni kelljen. Hozzátette, hogy mindig 
az eladó mondja meg az árat, a vevő pedig, ha szüksége van rá és máshonnét nem kapja meg, 
akkor kénytelen kifizetni az eladói árat. Hisz abban, hogy a kaposvári városállam az 
működőképes.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok elmondta az épületenergetikával kapcsolatban, hogy akkor is menjen 
el Polgármester Úr azokra a lakótelepekre, amikor felmerülnek a problémák, amelyeket említett. 
Hozzátette, hogy szakemberektől tudja, hogy ezek a konstrukciók amellett, hogy rövid távon 
hasznosak, hosszú távon még több költséget fog eredményezni a tulajdonosnak. Örül annak, hogy 
a Kormány, Illés úr és Bencsik úr is eltökélt ebben,  de ennek nem nagyon látja az eredményét. 
Azt látja, hogy a megújuló energia beruházások nem hogy nőnének, hanem inkább csökkennek és 
különböző korlátokba ütköznek. Nem tudja, hogy a kaposvári városállam modell, amelyet 
Polgármester Úr említett, hogy sikeres legyen az nagyon jó  lenne, viszont ezeknek a 
rendszereknek vannak mérethatékonyságai.  Nem tudja történt-e ilyen számítás Polgármester Úr 
szakértőinél, hogy amilyen rendszerrel gondolkodik, annak milyen mérethatékonysága van.  
Szerinte úgy lehet ezeket a beruházásokat végrehajtani hatékonyan és rövidtávon megtérülve és 
nem eladva külföldieknek, hanem a tulajdonjogot megtartva az árak meghatározását itthon tartva. 
Fél attól, hogy megint az lesz, hogy mindenki elkezd majd agyalni, hogy hogyan tudná saját 
városát minél jobban s hatékonyabban működtetni közszolgáltatások szempontjából és kiderül, 
hogy a végén, hogy ha egy országos programmá tennék, akkor teljesen más struktúrák alakultak 
volna ki, mint ami majd megépül a későbbiekben. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok kiemelt a saját körzetéből három olyan környezetvédelemhez 
kapcsolódó nagyon jelentős problémát, amire a közeljövőben fontos lenne, hogy valamilyen 
megoldás találjanak. Az egyik az illegális hulladéklerakás. A napokban folyik az illegális 
hulladéklerakó helyeknek a felszámolása, amelyre kellene egy olyan megoldást találniuk 



együttműködve a rendőrséggel, a KVG Zrt-vel és talán a SEFAG Zrt-vel, hogy visszaszorítsák 
jelentős mértékben. A másik probléma – összefüggve az előzővel –  a vezetékekről való 
szigeteléseknek a leégetése, ami a levegőt szennyezi nagymértékben. Egy ilyen füstfelhő egy 
szélcsendes időben akár több ezer embernek az egészségét károsíthatja. Harmadikként elmondta, 
hogy képviselőként visszatérő probléma a Cukorgyári ülepítő tavak környékéhez közel eső 
házak. Egyrészt mikor kampány van, a szagokat nehezen viselik, van, amikor az ülepítő tavakat 
ürítik, akkor por száll. Régebben már utána nézett, hogy valamilyen védett erdőt kellett volna a 
Cukorgyárnak telepíteni. Szerinte, ha ezt megoldanák, akkor az is egy komoly segítség lenne. 
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy az elmúlt hetekben azt lehetett hallani, hogy miért nem 
jó a 10%-os rezsicsökkentés. Az elmúlt percekben pedig azt, hogy miért nem jó a hőszigetelés a 
házakban. A hőszigetelésen kívül nagyon sokféle felújítás készült a házakban, akár a 
nyílászárócserék, akár  hőszigetelések, akár tetőszigetelések.  A komplett épület felújításnak egy 
nagyon fontos eleme. Szerinte nem a vízvezeték felújításával kellett volna kezdeni, mert annak 
nem lett volna ekkora hozadéka. Lehet, hogy szakemberrel kellene konzultálni és nem 
politikusokkal ilyen szakmai vélemény megfogalmazásában. Elmondta, hogy a külső hőszigetelés 
hozza a legnagyobb energia megtakarítást és a nyílászáró csere a legnagyobb hatékonyságot, nem 
beszélve a komfort érzetről. A jelentős költségmegtakarításon kívül az épület külső megjelenési 
formáján kívül a belső komfort érzetet is javítja. Nyáron a 30 fokos melegben érezhető az 
épületben, hogy 8-10 fokkal hűvösebb van. Szerinte az épület felújítás első lépése a külső 
hőszigetelés, az nagyon helyes és jó volt, de nem szabad megfeledkezni a belső gépészeti és 
egyéb felújításokról sem. 
 
Pintér Attila tanácsnok egyetért azzal, hogy helyi törekvéseknek és céloknak legyenek meg az 
országos beágyazottsága, de meg kell ahhoz tenniük minden, hogy olyan országos programok 
szülessenek, amelyek jók és kedveznek a céljaiknak. Elfogadja, hogy a közelmúlt programjához 
képest lehet komplexebb, hatékonyabb programot kialakítani és remélhetőleg a jövőben kiírandó 
program komplexebb szemléletű és hatékonyabb lesz. Hozzátette, hogy ez a program – ami 
energia megtakarítást célzó felújítási program volt – egy olyan program, amelyért a pártok nem 
igen versengtek. Olyan program volt, amiben a Közgyűlés is hosszú évek óta egyetértett és 
közösen döntöttek arról, hogy milyen mértékben támogatják a kaposvári lakásoknak a felújítását. 
Örömmel hallotta, hogy Polgármester Úrtól és Fideszes képviselőtől, Torma János tanácsnok 
úrtól is, hogy eredményesnek és sikeresnek tartotta a programot. Nem az a lényeg, hogy milyen 
színezetű kormány indítja a programot, hanem az, hogy jó és kedvező legyen a város lakóinak.  
Csatlakozott Torma János tanácsnok úrhoz, hogy érdemes elmenni és beszélgetni a lakótelepen 
élőkkel,  hogy mit jelentett számukra a felújítási program. Szerinte nemcsak a komfort érzetüknek 
tett jót a felújítás, hanem a pénztárcájuknak is és ezt legalább annyira fontosnak tartotta 
megemlíteni. Ezért sajnálja,  hogy az Európai Unió által még rendelkezésre álló  forrásokat nem 
úgy csoportosította át a magyar kormány, hogy lehessen még a tartalékokat ilyen célra 
felhasználni, ugyanis ennek a programnak folytatódnia kellett volna ebben az Európai Uniós 
költségvetési ciklusban. Ez kivételesen egy olyan program, ami nem egy öncélú versengésről 
szól, hanem arról, hogy hogyan tudnak kedvezőbb feltételeket teremteni sokak számára. 
 
Felder Frigyes tanácsnok elmondta, lehet, hogy nem jól fogalmazott, de nem azt mondta, hogy 
az épületszigetelés nem kell és nem jó, hanem azt, hogy önmagában az épületszigetelés nem 
megoldás. Ha nem kapcsolódik hozzá az épület energetika többi szegmense, akkor az önmagában 
nem megoldás, hanem hosszú távon károkat fog okozni. Torma János tanácsnok úrnak elmondta, 



hogy Tolnai úr, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének az elnöke talán meggyőző 
szakembere, ugyanis vele egyeztetve meri ezeket állítani. 
 
Szita Károly polgármester elmondta Felder Frigyes tanácsnok úrnak, hogy minden nagy 
építőipari multi vállalkozás vezetője egyben politikus is. Hozzátette, hogy folytatódnak a 
panelfelújítások és tájékozódásképpen kérte, hogy olvassanak újságot, nézzenek tévét és, ha 
tájékozódnak arról, amiről itt beszélnek, akkor láthatják azt, hogy a „Miénk a tér” várospolitikai 
program keretén belül a Domus tömbnél is több mint 30 lakás felújítása megtörténik. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2608   Száma: 13.04.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
78/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár város középtávú, 6 éves 
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő: azonnal 

 
-----16. Előterjesztés a CABERO Kft. részére nyújtandó támogatásról----- 

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

 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2609   Száma: 13.04.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
79/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a CABERO Kft. részére az 
Önkormányzat 3657/122. hrsz-ú területén végrehajtott fejlesztésekre – belső utak, 
energiaellátó rendszer, vízhálózat, szenny- és csapadékvíz elvezető rendszer, térvilágítás, 
parkosítás – a CABERO Kft. által befizetésre kerülő víziközmű fejlesztési hozzájárulás nettó 
összegének 50%-ával egyező mértékű, azaz 5.737.500,-Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt de minimis támogatás formájában, a költségvetés általános tartalékkerete 
terhére. 
A támogatás nyújtásának feltétele a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése és a Nemzeti 
Fejlesztési M inisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának hozzájáruló nyilatkozata.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
 Sallay Attiláné vagyongazdálkodási és marketing igazgató 
 Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő: 2013. augusztus 31. 

 
 

-----17. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 
díjajánlatról----- 

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

 
 

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2610   Száma: 13.04.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
80/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 8. sz. alatti 52 m2 
alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy 
határozott, hogy a helyiségcsoportot 2013. május 1. napjától határozott 4 éves időtartamra 
bérbe adja 100.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Raison Broker Zrt. (Budapest, Németvölgyi 
u. 60., képviseli: Hetényiné Brogli Mária vezérigazgató) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével nem kerül emelésre. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. május 1. 

 
 

-----18. Előterjesztés Kaposvár  Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata  
helyiségcsere kérelméről----- 

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

 
 

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

 



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

Szavazás eredménye 
 

#: 2611   Száma: 13.04.25/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
81/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata számára a Kaposvár, Szent Imre u. 14.  sz. irodaépületben 
a II/21. sz. 17,2 m2 alapterületű irodahelyiség helyett a I/1/1. sz. alatti 54,6 m2 alapterületű 
irodahelyiséget adja használatba és az ebből eredő többlet működtetési költségeket a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésén keresztül biztosítja.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné  igaz gató 
Határidő: 2013. május 1. (határozat közlése) 

 
 

-----19. Előterjesztés a S omogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2612   Száma: 13.04.25/19/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Somogy M egyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: azonnal  

 
 

-----20. Előterjesztés a Fekete Hollók Rendje helyiség használati kérelméről----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2613   Száma: 13.04.25/20/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
83/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Fekete Hollók Rendje 
nonprofit, közhasznú szervezettel közművelődési megállapodást köt. A megállapodás 
értelmében az Önkormányzat biztosítja Fekete Hollók Rendje részére a Kaposvár, Irányi D. u. 
9. szám alatti ingatlant 2013. május 01. napjától határozatlan időtartamra térítésmentesen 
azzal, hogy a rezsiköltségek a Szervezetet terhelik, és az Önkormányzat jogosult a 
megállapodást 30 napos határidővel egyoldalúan felbontani. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. május 1. 

 
 

-----21. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület 2012 évi tevékenységéről----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Máyerné Bocska Ágnest, az egyesület titkárát. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Szita Károly polgármester kérte M áyerné Bocska Ágnest, hogy közvetítse az egyesület felé, 



hogy a mérőszám az egyesület működését tekintve csak egy lehet, az, hogy jövő évre több turista 
jöjjön Kaposvárra. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2614   Száma: 13.04.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
84/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Kaposvár és a Zselic 
vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Osvalt Mónika turisztikai referens 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----22. Előterjesztés Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2615   Száma: 13.04.25/22/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Zselic-kertváros, Hajnalka utca 
közvilágítás kiépítéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Hajnalka utca 
közvilágításának kiépítésére 365.700 Ft beruházási előirányzatot biztosít, melynek fedezete az 
érintett utca lakóitól átvételre kerülő  összeg. A Közgyűlés vállalja a kiépített közvilágítási 
hálózat üzemeltetési költségeinek f inanszírozását. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. május 31. (befizetésre) 
 2013. július 31. (kivitelezésre) 

 
-----23. Tájékoztató a 2012. évi közbeszerzésekről----- 

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

 
 

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

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

 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2616   Száma: 13.04.25/23/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
86/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 
 

-----24. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról ----- 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2617   Száma: 13.04.25/24/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
87/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Kaposvári Többcélú 
Kistérségi Társulás és Hivatala 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló beszámolót. 
 
1.) A Közgyűlés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és Hivatala adatait tartalmazó 1-6. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a beszámolót az alábbiak szerint  
     634.240 e Ft bevétellel 
       634.240 e Ft kiadással 
                                   0 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal  
                            2.446 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal  
jóváhagyja. 

 
A Közgyűlés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás bevételeinek és kiadásainak 
részletezését a 2. számú, a Társulás hivataláét a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 
A Közgyűlés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi normatíva elszámolását 
a beszámoló tényleges mutatószámai alapján a 4. számú melléklet szerinti hagyja jóvá, a 
Társulás pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 
fogadja el. 

 
A Közgyűlés a Társulás 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú 
mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 0 forintban állapítja meg. 

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



2.) A Közgyűlés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi normatíva 
elszámolásáról szóló 4. számú melléklet alapján Kaposvár M egyei Jogú Város  
Önkormányzata terhére kimutatott 3.257.400 Ft kistérségi normatíva visszafizetési 
kötelezettség pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2012. évi szabad pénzmaradványa 
terhére biztosítja. A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között a Társulás megszűnését követő feladatok ellátásáról létrejött 
M egállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzat a Társulás 2012. évi normatíva 
elszámolása keretében pótigénylésre jogosult önkormányzatok követelését a befizetési 
kötelezettségek teljes körű beérkezését követően pénzügyileg teljesíti.   

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

 
 

-----25. Előterjesztés a kaposvári 9321 hrsz-ú és a 9407/4 hrsz-ú ingatlanok  
bérbeadásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2618   Száma: 13.04.25/25/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



88/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9321. hrsz-ú és a 
kaposvári 9407/4. hrsz-ú ingatlanok bérbevételére Meiszterics Edit Kaposvár, Kecelhegyalja 
u. 18. szám alatti lakos által benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 9321. hrsz-ú és a kaposvári 9407/4. 
hrsz-ú ingatlanokat 2013. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig tartó határozott 
időtartamra bérbe adja 0,55 Ft/m2+Áfa/év bérleti díjért M eiszterics Edit ajánlattevő részére 
azzal, hogy a bérleti díj évente a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó infláció 
mértékével emelésre kerül. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. április 30. (szerződéskötés) 

 
 
-----26. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú ingatlan, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 

ingatlanból 2 ha 3489 m2 nagyságú területrész értékesítéséről----- 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2619   Száma: 13.04.25/26/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



89/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 4365/1. hrsz-ú, 
„sporttelep” megnevezésű, 1 ha 492 m2 területű ingatlan, valamint a kaposvári 4364/9. hrsz-ú, 
„sportpálya, épület” megnevezésű, 13 ha 741 m2 területű ingatlanból a telekalakítást követően 
kialakuló kb.  2,5 ha nagyságú beépítetlen területrész értékesítésére a Kaposvári Rákóczi Bene 
Ferenc Labdarúgó Akadémia által benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, az értékesítésre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, 
„sporttelep” megnevezésű, 1 ha 492 m2 területű ingatlant, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú, 
„sportpálya, épület” megnevezésű, 13 ha 741 m2 területű ingatlanból a telekalakítást követően 
kialakuló 2 ha 3489 m2 nagyságú beépítetlen területet, mindösszesen 3 ha 3981 m2 nagyságú 
területet a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére értékesíti az alábbi 
feltételekkel: 
- a telekalakítás során kialakuló, 3  ha 3981 m2 nagyságú ingatlan vételára 106.000.000,- Ft + 

Áfa, 
- a telekalakítási- és szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges munkarészek elkészíttetése a 

vevő kötelezettsége és költsége,  
- a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége,  
- az ingatlanok értékbecslési díjának megtérítése a vevőt terheli,  
- az adásvételi szerződés aláírásának feltétele a jogerős telekalakítási engedély kiadása, 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége, 
- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 
 
A Közgyűlés a kaposvári 4365/1. hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9. hrsz-ú ingatlanból a 
telekalakítással érintett és értékesített területet a törzsvagyonából kiveszi. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. július 15. (szerződéskötés) 

 
 
-----27. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt-vel a kaposvári 0325/6. hrsz-ú és 3657/120. hrsz-ú 

ingatlanok vonatkozásában kötendő szennyvízvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló 
megállapodásokról----- 

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

 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2620   Száma: 13.04.25/27/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
90/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a M agyar Cukor Zrt. a 
kaposvári 0325/6. hrsz-ú és kaposvári 3657/120. hrsz-ú ingatlanokat összesen 1013 m2 
területen szennyvízvezetési szolgalmi joggal terhelje.  A Magyar Cukor Zrt. által fizetendő 
egyszeri kártalanítás összege 202.600,-Ft+Áfa. A Közgyűlés a szennyvízvezetési szolgalmi 
jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére vonatkozó megállapodások aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. május 30. (szerződéskötés) 

 
 

-----28. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, 
illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 
 
 
 



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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2621   Száma: 13.04.25/28/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
91/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 

 
 

-----29. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2622   Száma: 13.04.25/29/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
92/2013. (IV. 25.) 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 úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Kaposvári Rendőrkapitányság között a 198/2003. (VI. 12.)  
számú és a 317/2005. (XI. 17.) számú önkormányzati határozat alapján létrejött 
Együttműködési Megállapodás 2013. április 1-i hatállyal közös megegyezéssel történő 
megszüntetését jóváhagyja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: azonnal 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 185/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat 

határidejét 2013.július 30-ra módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szírják Imréné igazgató 
Határidő: 2013. július 30. 
 
 
 



3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 244/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 
1.) és 4.) pontjának határidejét 2013. június 30-ra módosítja. 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szírják Imréné igazgató 
Határidő: 2013. június 30. 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2013. (I. 17.) önkormányzati határozat 3.) 
pontjának határidejét 2013. június 30-ra módosítja. 

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

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 44/2013. (II. 28.) önkormányzati határozatot 

az alábbi 2.) ponttal egészíti ki: 
 

„2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatti Stühmer 
Kávézót üzemeltető Cafe Ristretto Bt. részére engedélyezi, hogy óvadékfeltöltési 
kötelezettségének 2013. szeptember 1. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő: 2013. május 10. (határozat közlésére)” 

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat 

1/b. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

b.) Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal az OTP 
Bank Nyrt. által a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
részére folyósítandó legfeljebb 270.000.000,- Ft összegű éven túli lejáratú 
beruházási hitel és járulékai erejéig az alábbi hitelkondíciók mellett. 

 
Tőke összege: legfeljebb 270.000.000 Ft 
Ügyleti kamat: változó, jelenleg 3 havi BUBOR + évi 2,75 % 
Kezelési költség: változó, jelenleg évi 0,5 % 
Rendelkezésre tartási jutalék: változó, jelenleg évi 1,0 % 
Egyéb díj: szerződéskötési díj 50.000 Ft 
Késedelmi kamat tőke után: évi 6,00 % 
Késedelmi kamat hiteldíj után: mindenkori ügyleti kamat + évi 6,00 % 
Tőketörlesztés: negyedévente 2014. szeptember - 2024. december 

 
A hiteldíj részét képező járulékokat az OTP Bank a hitel futamideje alatt egyoldalúan 
jogosult módosítani. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kezességvállalási Megállapodás aláírására. 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2013. május 30. 



 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kometa’99 Zrt-ben történő 

tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött szindikátusi szerződés IV/6. pontjában 
szereplő dátum 2018. március 15-re változzon. 

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

 
 

-----30. Előterjesztés a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2013. I. negyedév)----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2623   Száma: 13.04.25/30/0/A/KT 
Ideje: 2013 április 25 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



93/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok 2013. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 

 
 
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 
 
 
 


