
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2013. május 22. 
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. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 



-----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 16 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, részben a pályázatokhoz kérte a 
rendkívüli közgyűlést, ugyanis dönteniük kell ahhoz, hogy el tudjanak járni, továbbá látható a 
meghívóban, hogy vannak olyan előterjesztések, amelyek nem várhatnak a júniusi köz gyűlésig.  
Elmondta, hogy 77 éves korában meghalt dr. Stadler József képviselő úr. A város volt főépítésze, 
aki azon túlmenően,  hogy 1998-2002 között Kaposvár város képviselője volt, előtte és utána is 
több bizottságban dolgozott. Hozzátette, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottságot vezette és a Sportbizottság tagja, az Iparkamara elnöke és a Rákóczi Football Club 
örökös tagja volt. Sok építészeti szempontból is az ő nevéhez fűződik, ami az elmúlt 
évtizedekben történt a városban. Pénteken 10 órakor lesz a temetése a Keleti temetőben. Kérte, 
hogy az elhunyt, dr. Stadler József képviselő úr emlékének egy perces néma felállással 
tisztelegjenek.          
 
1 perces néma felállás.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2630   Száma: 13.05.22/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
96/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
 
- az egyes testületekbe delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati 

határozat módosításáról szóló szóbeli és 

- a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet kiegészítéséről szóló 
kiosztott előterjesztést. 



Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. és 5. számú melléklet tartalmazza. 

NAPIRENDEK: 
 
1.) Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    M olnár György igazgató 

 
2.) Előterjesztés a Kapos Holding Zrt.  folyószámla hitelkeretéhez ingatlanfedezet 

nyújtásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    M olnár György igazgató 
 

3.) Előterjesztés a Kaposvár-S ántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Bendli Attila törzskari irodavezető 

 
4.) Előterjesztés a 2013. március 25-27. közötti rendkívüli időjárás következményei miatt 

benyújtott vis maior pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
5.) Előterjesztés a Nádasdi utcai kommunális hulladéklerakó bővítési lehetőségéről, és a 

Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program megvalósítása során keletkező 
hulladék befogadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató, 
    Kovács Katalin társulás vezető 
 

6.) Szóbeli előterjesztés az egyes testületekbe delegált személyekről szóló önkormányzati 
határozat módosításáról 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködi: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 

7.) Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 
kiegészítéséről  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködi: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 

-----1. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt.-ben történő tőkeemelésről ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Virágfürdő jük 7 éves  és mivel 2013-ban a fürdő  a 
város közvetlen tulajdonában van szükséges a medencetérnek a javítása, illetve szükséges egy 



olcsóbb energiatakarékos megoldással a termálfürdőnek a fűtése. Hozzátette, hogy tőkeemelés 
formájában tennék meg és az arra jutatott pénzből oldaná meg a Kapos Holding Zrt. a két 
felújítást. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az 5 éves garanciális időszakban a kivitelező milyen 
típusú munkálatokat végzett el a medencéknél? Ha elvégezte a munkákat és kielégítőek voltak, 
akkor hogyan lehet, hogy két év után ilyen helyzet állt elő? Kérdése volt a termálfűtés kapcsán, 
hogy milyen munkálatokat kell elvégezni a fürdőnél és milyen típusú beruházást fog jelenteni? 
 
Szita Károly polgármester első kérdésére válaszként elmondta, hogy minden olyan garanciális 
hiba az első 5 év után, amely jelentkezett, az a garanciális kötelezettség keretén belül még Frank 
József úr vezetésével az akkori kivitelezők megcsinálták. A jelenlegi munkák, azok, amelyek 
szükségesek a garanciális javításon és a garanciába nem férő munkák kijavítását jelenti. 
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy a hő  termelők típusát nem ismeri,  de mindenképpen 
szükséges a cseréjük. Továbbá vezetéképítésről van szó ahhoz, hogy a termálvízzel fűteni tudják 
a nagymennyiségű vizet, amely nemcsak a Virágfürdőt, hanem az 50 méteres medencét is fűtené. 
  

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint arról van szó a második kérdése kapcsán, hogy a 
meglévő hőcserélőket cserélni kell és mellette vezetéket is kell építeni. A garanciális munkákkal 
kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is aggasztónak tartja, hogy egy 5 éves garanciális 
időszakot követő 2 évben már ekkora munkákat kell elvégezni. Szerinte azt jelenti, hogy vagy a 
kivitelezés minősége nem volt olyan színvonalú, mint amire számítottak vagy pedig a garanciális 
hibáknak a kijavítása nem úgy sikerült, mint ahogyan azt a kivitelezőnek meg kellett volna 
tennie. Számára meglepő, hogy 2 év után arról beszélnek, hogy a medencéket hogyan kell 
felújítani egy tőkeemelés kapcsán, ugyanis csak így tudnak forrást juttatni a Kapos Holding Zrt.-
nek. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta Pintér Attila tanácsnok úrnak, hogy ez nem egy új 
beruházás volt, hanem egy meglévő létesítményt alakítottak át a 21. század színvonalára. 
Véleménye szerint, akik idejönnek Kaposvárra nem véletlenül használják a fürdőt. Úgy tudja, 
hogy több vidéki és megyén kívüli használja a fürdőt, mint kaposvári. Szerinte a fürdő nagyon jó 
és sokan is használják, reméli, hogy egyre többen fogják használni és a több millió forint, amit 
ráköltenek az egy közel 3  milliárdos beruházásnál nem jelentős összeg. Elmondta, hogy 
mindenképp megérdemli a fürdő, hogy folyamatosan karbantartsák és költsenek rá, ugyanis csak 
így lesz egyre több vendég. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az Élményfürdő részről van szó, 
amelyet 7 évvel ezelőtt építettek a meszelt falú strand helyére és nem az új fürdőjükről. 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2631   Száma: 13.05.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
97/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KAPOS HOLDING Zrt-ben történő 
tőkeemelésről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozza: 
 
1. A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Zrt. alaptőkéjét a Gt. 254. – 258. §-aiban foglalt szabályok 
alapján az alábbiak szerint emeli fel. 
 

a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű 
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 
c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat 2. pontja  

tartalmazza. 
d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 26.700.000,- Ft, azaz Huszonhatmillióhetesszázezer 

forint; 
 Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db; 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „C” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük 26.700.000,- Ft. 
 A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
A szolgáltatás időpontja: jelen határozati pont elfogadásától számított 8 napon belül. 

e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a KAPOS HOLDING 
Zrt. tőketartalékba helyezi. 

f) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: 8 
nap 

g) A Közgyűlés a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára 
tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki, amely a  



kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett darabszámú, értékű és egyéb 
tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére jogosult. 

 
A fenti határozat egyben a KAPOS HOLDING Zrt. alapítói határozatának is minősül.  
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét a Közgyűlés a 2012. évi pénzmaradvány többlete 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2013. május 31. 
 
 
2. A Közgyűlés az alapító okirat V/2.  és VI/1.  pontjainak módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja: 
 

V/2. 
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.003.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-
hárommillió-egyszáznegyvenháromezer forint. 
A jegyzett tőke összetétele: 6.000.000,-  Ft, azaz Hatmillió forint készpénz, továbbá 
1.997.143.000,-Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyvenhárom-ezer 
forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 25.700.000,- Ft 
készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és 
kibocsátási értéke különbözetének felel meg.  
 
VI/1. 
A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 5 
db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatba 
tartozó törzsrészvény. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 1.997.143 db. 
egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatba tartozó 
törzsrészvény. 
Ezen részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 
db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatba tartozó 
törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani. 

 
 
3. A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) zártkörűen 
végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények átvételére, a Gt. 
255. § (3) bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint: 
 

a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 26.700.000,- Ft, azaz 
Huszonhatmillióhétszázezer forint. 

b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db; 



 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „C” sorozatba tartozó, névre szóló 
törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük: 26.700.000,- Ft. 

c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: jelen nyilatkozat kibocsátásától 
számított 8 napon belül. 

 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2013. május 31. 
 
 
4. A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata 
IX./4. h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a KAPOS HOLDING Zrt. a határozati javaslat 1. 
pontja alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás és egyéb források igénybevételével a 
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-ben meglévő törzsbetétjére tekintettel a Gt. 51. 
§-ában foglaltak alapján a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft tőkehelyzetét 
rendezze. 
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2013. május 31. 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámla hitelkeretéhez ingatlanfedezet 
nyújtásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem új hitelről van szó, ugyanis a távhőberuházás 
kapcsán már nyújtottak ingatlanfedezetet a Kapos Holding Zrt-nek. Közbejárásuknak 
köszönhetően minden önerőt, ami az önkormányzatot terhelt volna, azt állami támogatásként az 
önerő alapból megkapták, de a hitelkeretet a Kapos Holding Zrt. továbbra is fent szeretné tartani. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2632   Száma: 13.05.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:15  
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 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
98/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. folyószámla 
hitelkeretéhez ingatlanfedezet nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
 

1. A Közgyűlés a 47/2013.(II.28.) önkormányzati határozata 1.a.) pontját visszavonja. 
 
            Felelős:                 Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:     Molnár György igazgató 
            Határidő:               azonnal  
 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 99/A/1 hrsz alatti, 
természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti üzlethelyiség, a 407/A/1. hrsz alatti, 
természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám üzlethelyiség, az 582/1/A/2; 582/1/A/3; 
582/1/A/4 hrsz alatti, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. utcafronti iroda, az 582/4 hrsz 
alatti, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) irodaház, az 5374/29 
hrsz alatti, természetben Kaposvár, Füredi úti volt lőtér  területéből 5 ha 2661 m2 kivett, 
beépítetlen terület ingatlanokat az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2013. 
évben engedélyezésre kerülő folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000 
Ft erejéig a folyószámla hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki 
jelzáloggal terhelje. 

 
            Felelős:                  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:     Gelencsér I ldikó vezető főtanácsos 
            Határidő:               azonnal (közlésre) 
 
 



-----3. Előterjesztés a Kaposvár-S ántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2633   Száma: 13.05.22/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:15  
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 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
99/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár-Sántos Szociális  

és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást átalakítja jogi személyiségű önkormányzati 
társulássá és az előterjesztés mellékletét képező módosított társulási megállapodást 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2013. június 30. (társulási megállapodás aláírására) 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába Oláh Lajosné alpolgármestert, 
akadályoztatása esetére Torma János tanácsnokot delegálja. 



 
Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
   Torma János tanácsnok 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2013. június 30. (társulási tanácsi ülés előkészítésére) 

 
 
-----4. Előterjesztés a 2013. március 25-27 közötti rendkívüli időjárás következményei miatt 

benyújtott vis maior pályázatról----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2634   Száma: 13.05.22/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:15  
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 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
100/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2013. március 25-27 közötti 
rendkívüli időjárás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be az előterjesztés az 1. számú melléklete szerinti helyszíneken 
bekövetkezett káresemény elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése 
érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 



Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2013. május 30. 
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 1.101.710,- Ft-ot a 2013. évi költségvetési 
rendelete általános tartalékának terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior  
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez alapján:  
 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 1.101.710,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 2.570.655,-Ft 70 % 

Források összesen 3.672.365,- Ft 100 % 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. május 30. 
 
 
-----5. Előterjesztés a Nádasdi utcai kommunális hulladéklerakó bővítési lehetőségéről, és a 

Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program megvalósítása során keletkező 
hulladék befogadásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2635   Száma: 13.05.22/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93,75 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
101/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Nádasdi utcai kommunális 
hulladéklerakó bővítési lehetőségéről, és a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program 
megvalósítása során keletkező hulladék befogadásáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy a Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program kapcsán, a kaposvári D1, D2 
kommunális lerakóból áthalmozandó hulladékot min.  1500 Ft/tonna+ÁFA befogadási áron az 
üzemeltető, KHG Kft. átveheti a rekultivációt végző kivitelezőtől.  
 
 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 
-----6. Szóbeli előterjesztés az egyes testületekbe delegált személyekről szóló önkormányzati 

határozat módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, dönteniük kell a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő 
Nonprofit Kft. megüresedett felügyelő-bizottsági tagságának betöltéséről. Tájékoztatott 
mindenkit, hogy Gombos Attila vezérigazgató úr Bajzik Imre energetikai főtanácsadó urat 
javasolta, amelyet támogat. 
 

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



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

Szavazás eredménye 
 

#: 2636   Száma: 13.05.22/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:16  
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 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 
delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozata 4/II/N/3. pontjának 
módosításával a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsági 
tagságára Bajzik Imrét javasolja: 
 
/II. Gazdasági társaságok felügyelő b izottsága/ 
 
„N/ Kapos vári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft 
3. Bajzik Imre” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködi: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----7. Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 
kiegészítéséről ----- 

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

 
 

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2637   Száma: 13.05.22/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 május 22 19:17  
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 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy módosítja a 29/2013. (II.28.)  
önkormányzati határozatát és hozzájárul ahhoz, hogy a 

- 8/7/A/4 hrsz-ú, természetben Fő u. 4. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű,  
- 8/8/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 6. földszint 2. szám alatti „üzlethelyiség” 

megnevezésű,  
- 8/9/A/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 8. földszint 3. szám alatti „üzlethelyiség” 

megnevezésű,  
- 15/A/8 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti „képcsarnok” megnevezésű,  
- 15/A/54 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti „egyéb helyiség” 

megnevezésű,  
- 234 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti „kivett üzem” 

megnevezésű,  232/1/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. földszint. 
„egyéb helyiség”,  

- 294/A/6 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 10. földszint 6. szám alatti 
„üzlethelyiség” megnevezésű, 

- 94/A/5 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 10. földszint 5. szám alatti szám alatti 
„üzlethelyiség” megnevezésű, 

- 295/A/2 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 8. földszint 2. szám alatti  „üzlet” 
megnevezésű,  

- 105/1/A/6 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 7. földszint 6. szám alatti „üzlet” 
megnevezésű,  



- 101/1/A/2 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 1. A ép. Földszint 2. szám alatti 
„üzlethelyiség” megnevezésű,  

- 360/A/2 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 17. fsz. 1. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű  

kaposvári önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a DDOP-
5.1.2/B-09-2010-0005 azonosító számú projekt keretében, a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 
által elnyert támogatás biztosítékául legfeljebb 363.641.216,-Ft erejéig keretbiztosítéki 
jelzáloggal terhelje. A jelzálogbejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő minden költséget Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata vállalja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kiváló Desztinációs díjat nyerte el Kaposvár városa, 
azzal, hogy egy olyan kezdeményezéssel jár az ország előtt, amikor megteremti az akadálymentes 
turizmusnak a lehetőségét. Több város mérettette meg magát ezen a pályázaton és Kaposvár az 
első helyet szerezte meg, lehetőséget kapva arra is, hogy Brüsszelbe is mutassák be Kaposvárt és 
az elért eredményeit. 
 
 
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 
 
 


