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

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
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 1 - 
  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 18 tagja jelen van, így az ülés határozatképes.  
Kérte, hogy vegyék fel a napirendi pontok mellé: 

- a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi szereplésének támogatásáról, 

- a Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelmérő l, 

- a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését célzó (ÁROP-
1.A.5-2013) pályázat benyújtásáról, 

- Kométa’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések módosításáról, 

- intézményvezetői pályázat véleményezéséről, 

- iskolaigaz gatói pályázat véleményezéséről, 

- szakszolgálati intézmény működtetéséről, 

- a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről 

- javaslat Pro Comitatu Somogy Díj és Somogy Polgáraiért Díj adományozására és 

- az egyes testületekbe delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati 
határozat módosításáról (szóbeli) szóló előterjesztéseket. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2641   Száma: 13.06.06/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
106/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 



Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
 
- a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi szereplésének támogatásáról, 

- a Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelmérő l, 

- a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését célzó (ÁROP-
1.A.5-2013) pályázat benyújtásáról, 

- Kométa’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések módosításáról, 

- intézményvezetői pályázat véleményezéséről, 

- iskolaigaz gatói pályázat véleményezéséről, 

- szakszolgálati intézmény működtetéséről, 

- a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről, 

- az egyes testületekbe delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati 
határozat módosításáról szóló (szóbeli) előterjesztéseket, 

- valamint zárt ülésre javaslat Pro Comitatu Somogy Díj és Somogy Polgáraiért Díj 
adományozásáról szóló előterjesztést. 

 

Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 8. és a 9. számú mellékletei tartalmazzák. 

NAPIRENDEK: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról  

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

 
2.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
3.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester, 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Bendli Attila törzskari irodavezető  
 

4.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú hasznosításának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
 

5.) Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év előkészítéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 



6.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző, 
 Budai Józsefné irodavezető 
 

7.) Előterjesztés a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 

8.) Előterjesztés a Kaposvár, Hon véd u. 55. szám alatti helyiség egészségügyi célú 
hasznosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
9.) Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 „NOSTRU” – szociális városrehabilitáció 

„2” Kapos váron c. kiemelt program keretében meghirdetendő Programalap közvetett    
támogatás pályázati felhívásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
10.)Előterjesztés intézményvezetői pályázat véleményezéséről 
      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
      Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
11.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 19/2013. (V. 22.)  

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

 
12.) Előterjesztés az egészségügyi társulások megszüntetéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens, 
 dr. Bendli Attila törzskari irodavezető 

 
13.) Előterjesztés a S omogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-ben lévő Barcs Város 

Önkormányzata üzletrészének megvásárlásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
14.) Előterjesztés a Cseri úton lévő 9343 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
 
 
 



15.) Előterjesztés a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
16.) Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya bérletéről  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
17.)Előterjesztés a Kaposvár, Balázs János utcában lévő műterem hasznosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
18.)Előterjesztés iskolaigazgatói pályázat véleményezéséről 

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

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

megbízásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
20.) Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli értékeléséről, a 2013/2014. évi 

bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
21.) Előterjesztés a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi szereplésének támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szerb György sport referens 

 
22.) Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
23.)Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 3. szám alatt lévő udvari 69 m2 alapterületű 

helyiség bérleti jogának átruházásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
24.)Előterjesztés a Kapos vár,  Kecelhegyen található víztorony 10 m2 nagyságú terület 

bérbeadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
 
 
 
 



25.)Előterjesztés a kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való eredményes 
részvételének vizsgálatáról 

   Előterjesztő: Dr. Lamperth Mónika 
Csatlakozó előterjesztés a kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való 
eredményes részvételének vizsgálatáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
26.)Előterjesztés a Közgyűlés 2013. évi munkatervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gerstner Lívia törvényességi referens 

 
27.)Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gerstner Lívia törvényességi referens 

 
28.)Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 
29.)Előterjesztés szakszolgálati intézmény működtetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 
30.)Előterjesztés a S omogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 
31.)Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését 

célzó pályázat (ÁROP-1.A.5-2013) benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
32.)Szóbeli előterjesztés az egyes testületekbe delegált személyekről szóló önkormányzati 

határozat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
33.)Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
34. Előterjesztés a KOMETA’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 

szerződések módosításáról----- 
        Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
        Közreműködik: M olnár György igazgató 



dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy a M ártírok és Hősök Közalapítvány az eddigi 
legnagyobb vállalkozásába fogott, ugyanis a két kaposvári futó, Szita János és Kovalik Zoltán 
útját a Don Kanyarhoz az alapítvány szervezte meg. 2000 óta az alapítványuknak ez volt a 
negyedik útja a Don Kanyarhoz és az egész vállalkozásnak a megbékélést adták. 70 év után, a 
doni katasztrófa után úgy gondolták, hogy eljött az ideje, hogy feltárják azokat az elhallgatott 
dolgokat, amelyek a mai napig is ott vannak a hozzátartozók lelkében. Hozzátette, hogy április 
18-án indultak Kaposvárról a futók és végig M agyarországon a határig, 650 km-t futottak, közben 
22 településen megszervezték a találkozást a falutáblánál, ahol a futókat fogadták a 
polgármesterek és a helyi hősi emlékeknél koszorúztak. Elmondta, hogy a küldetés és a szervezés 
több mint fél éven keresztül történt, megköszönte a támogatóknak a segítséget. Elsődlegesen 
kiemelte Kaposvár adakozó vállalatait és magánszemélyeit, akik támogatták őket, továbbá külön 
kiemelte a Temetkezési Kft. valamennyi dolgozóját és Puskák Bélát, valamint Győri Gábor 
vállalkozót, aki a magyar határtól egészen a Don Kanyarig a saját autójával, saját költségen vitte 
tovább a futókat, ugyanis a futást nem tudták folytatni, mert az államközi megállapodásokat az 
utolsó pillanatban, például Oroszország, az indulás előtt egy hónappal nem engedélyezte. 
Elmondta, hogy a futókat elkísérték Beregszászra, és az előző nap felgyújtott Petőfi szobrot, az 
ottani főkonzullal és Tóth István alpolgármester úrral együtt megkoszorúzták. Több mint ezer 
könyvet vittek Kárpátaljára és négy zsák kiváló minőségű ruhát. Hozzátette, a könyveket a 
Bethlen Gábor Gimnáziumnak adták, a ruhákat pedig a Református Parókusnak adták át, aki 
garanciát vállalt arra, hogy jó helyre fog kerülni. Elmondta, hogy az utat szerencsésen megjárták 
és a futóik a magyar határtól már turistaként vettek részt, eljutottak minden temetőbe, amit célul 
tűztek ki. 2010 óta ez volt a negyedik útja a közalapítványuknak. Pontosan feltérképezték a 
kutatóutak alapján a M arcali és a Somogyi katonák elhelyezését a Don Kanyarnál és a távoli 
céljuk, amelyhez már meg is van az a sírkert, hogy egy kaposvári katona tetemét szeretnék 
hazahozni és a Hősök temploma előtt ünnepélyesen újra temetni, hogy a hozzátartozóknak nem 
kell olyan messze elmenniük, hanem itt helyben leróhatják a kegyeletüket. M egköszönte a 
szponzoroknak és minden segítőnek, ugyanis összefogás nélkül nem jöhetett volna létre. 
Elmondta, hogy a M agyarországon átfutó futóikat minden településen nagy tisztelet övezte. 
Szerinte egy nemzeti összefogást is tettek és, hogy ne maradjon nyom nélkül – ezért Polgármester 
Úron keresztül minden kaposvári emlékezőnek, aki valahol együtt érzett velük – átnyújtott egy 
emléket, amely egy stilizált lőszerdobozba bizonyítottan kaposvári katonák temetőjéből származó 
magyar vérrel áztatott földet és a Don folyóból egy csipetnyi vizet tartalmazott, amit a küldöttség 
hozott. Átnyújtotta Polgármester Úrnak és egész Kaposvárnak. 

 
Szita Károly polgármester megköszönte a Közalapítványnak, dr. Giber Vilmos képviselő úrnak 
és a sajtónak, aki figyelemmel kísérte az emlékfutás előkészületeit és magát az emlékfutást, 
amelyről rendszeresen tudósítottak is. Továbbá megköszönte a két futónak, akik vállalkoztak erre 
a nemes feladatra és a sérülteknek pedig jobbulást kívánt mindenki nevében. Még egyszer 
megköszönte és gratulált mindenkinek. 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy két módosító indítványt is tárgyaltak a bizottságok, 
amelyekkel együtt javasolta elfogadni az előterjesztést. A nyári szünet előtti rendes Közgyűlésen 



átvezetik mindazokat a döntéseket, amelyeket az első félévben a Képviselő-testület hozott, 
másrészt pedig megfogalmaznak olyan feladatokat, amelyeket fontosnak tartanak. Elmondta, 
hogy ugyanaz a mérvadója a 2013-as költségvetésnek, mint amikor elfogadták. A város 
költségvetése és gazdálkodása stabil. Hozzátette, hogy az előterjesztés továbbra is 150 millió  
forintos általános tartalékot tartalmaz, ugyanis nem kellett használniuk az általános tartalékot, 
másrészről úgy nő 648 millió forinttal a költségvetésüknek a fő összege, hogy közben 67 millió  
forinttal csökkentik a költségvetési hiányt. Továbbá megjelennek új célok a jelenlegi 
költségvetésben, amelyeket már részben bemutattak, részben a költségvetésük stabilitásának és jó  
gazdálkodásuknak köszönhető. A későbbiek folyamán értesülnek azon programok támogatásáról,  
amelyeket el fognak indítani,  és amelyekről dönteniük is kell. Elmondta,  hogy elindul két 
óvodafejlesztés, a megfogalmazott céljaikat tekintve a Kaposfüredi Óvodáról és a 
Kaposszentjakabi Óvodáról van szó. Örömmel mondta – mivel közeledik a nyári szünet –, hogy 
Kaposváron továbbra is lesz szociális gyermekétkeztetés, mintegy 770 kisgyermek étkeztetését 
biztosítják 15 millió  forint keretösszegből 44 napon keresztül, továbbá lesz nyári napközi is, 
ahogyan az előző években is a város megszervezte. Annak ellenére, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ az iskolák gazdája,  fontosnak tartják több egyéb programok mellett, 
hogy ez évben a város költségvetéséből szervezzék meg a nyári napközit. Tájékoztatta a 
testületet, hogy egyedi dolog ez az országban és erre büszkék is lehetnek. Továbbra is a Toponári 
Általános Iskola lesz a gazdája a nyári napközinek, ahogyan az előző években is volt. Elmondta, 
hogy stabil, kiegyensúlyozott a költségvetésük, új célok megfogalmazására is lehetőséget ad és 
ezzel együtt 150 millió forintos általános tartalékot is képeztek. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a fennmaradó 1,5 milliárd forintnak a felhasználása 
hol tart? Továbbá megkérdezte, hogy arra a levelükre, amit Polgármester Úr még januárban 
küldött a Kormánynak – az áfa csökkentéssel kapcsolatban – érkezett-e már válasz? A 
Kormánynak 30 napja volt a válaszadásra, de a mai napig nem tudni arról, hogy a válasz 
megérkezett-e az Önkormányzathoz. M egkérdezte, hogy hogyan állnak a megnyitott 
hitelkereteik, mennyi még a lehívható összeg a rendelkezésre álló hitelkeretből, illetve mennyit 
használtak fel a rendelkezésre álló hitelkereteikbő l? Kérte, hogyha szóban nem sikerül választ 
adni, akkor írásban kapják meg a képviselők. Kérdése volt, hogy a NOSTRA gabonatároló 
ingatlan vásárlása – amely 1 millió 250 ezer forint értékű – mit jelent és mi lesz a cél vele? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetés tartalmazza azt, amibe a Kormánnyal 
megállapodtak. Jó hír, hogy a költségvetésbe a 1,5  milliárdot betervezték, több mint 2 milliárd 
forint lekötött betétben. Hozzátette, hogy a július 1-jei adósságkonszolidációt követően a 
szeptemberi közgyűlésen az adósságkonszolidáció mértékét figyelembe véve láthatják majd a 
konkrét lebontását. Elmondta, hogy a Kormánytól nem kaptak válaszlevelet, de a felvetésük az 
volt, hogy a Kormány sem kapta meg az Önkormányzat levelét, ezért elküldték még egyszer. 
Reméli, hogy hamarosan megérkezik – Pintér Attila tanácsnok úr  által felvetett – áfa 
csökkentésről a válaszlevél. Elmondta, hogy a NOSTRA azt jelenti, hogy nem 140 millió  
forintért, hanem 1,5 millió forintért akarják az egészet megvenni. Reméli a hitellehívások 
tekintetében, hogy töredéket kell csak figyelembe venniük a hitelkeretnek. A jelenlegi 
Kormánynak az önerő támogatási alapja annyira jól működik, akkora segítséget tud nyújtani a 
települési önkormányzatoknak, amelyek abban nyújtanak számukra segítséget, hogy amit eddig 
100%-ban hitelfelvételbő l terveztek – az Európai Uniós programok tekintetében – azok az önerő 



támogatási kérelmük rendszeresen nyer. Ha megkapják az önerő támogatást, akkor az arra 
tervezett hitelt nem kell igénybe venniük. 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a költségvetésben szereplőn hitelkeretükön túl 
körülbelül 100-150 millió forint hitelkeretük van. Nem javasolták, hogy azokat a kereteket 
mondják le, ugyanis felmerülhet olyan pályázat, kiadási igény, amelyhez kapcsolhatóak ezek a 
hitelek, amelyhez már nem kell Kormánydöntés. Hozzátette, ha igénylik a képviselők, akkor 
adhatnak erről egy pontos tájékoztatást. 
 
  

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte a NOSTRÁ-val kapcsolatban, hogy mi lesz a céljuk az 
ingatlannal a vásárlás után? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy minimálisan megfogalmazandó cél, hogy rendet 
rakjanak a NOSTRÁ-nál. Azon a területen nem csupán a volt kaposvári vár néhány 
maradványának a környékéről van szó, hanem az egész épületegyüttesről. Hozzátette, hogy 1,5-2 
éve felszámolás alatt van a NOSTRA, sajnos vevő nincs az épületre és a felszámoló odáig jutott 
el, hogy árajánlatot kért az Önkormányzattól, hogy mennyiért kívánják a NOSTRÁ-t  
megvásárolni. Az előterjesztés tartalmazza az árajánlatot. Elmondta, hogy ez után a felszámolón 
múlik, hogy oda adja-e azt a területet. Céljuk az, hogy megszerezzék és az Önkormányzat 
tulajdonába kerüljön az ingatlan. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2642   Száma: 13.06.06/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:25  
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 83.33 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



107/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási és felújítási 
célok ütemes megvalósítása érdekében, utólagos beszámolási kötelezettséggel 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyári közgyűlési szünet alatt döntsön a 
versenytárgyalások, illetve a közbeszerzési eljárások alapján esetlegesen jelentkező 
többletköltségek pénzügyi fedezetének biztosításáról költségvetési átcsoportosítások 
útján, illetve a többletbevételek, vagy a hiány terhére. 

 
      Felelős:                Szita Károly        polgármester 
      Közreműködik:   Szirják Imréné     igazgató 

                                        Molnár György    igazgató 
      Határidő:             2013. szeptember 30. 
 
2. A Közgyűlés vállalja, hogy központi támogatás terhére, annak mértékéig 2013. július 01. 

és augusztus 31. közötti időszakban legalább 44 munkanap időtartamra megszervezi a 
szociális nyári gyermekétkeztetést.  

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

                                        Molnár György igazgató 
      Határidő:             2013. augusztus 31. 
 
3. A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartására jóváhagyott és az intézmény által 
2013. június 30.-ig fel nem használt önkormányzati támogatás összegét államháztartáson 
belüli pénzeszköz átadásként biztosítja a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére. A Közgyűlés a költségvetési szerv által fel nem 
használt támogatás mértékéig felhatalmazza a polgármestert a Társulás fenntartásába 
átkerülő intézmény folyamatos működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:              2013. július 01.-től havonta az önkormányzati hozzájárulás átutalása 
                             2013. szeptember 30.  (az intézmény átadás költségvetési rendeleten 

történő átvezetése)  
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2643   Száma: 13.06.06/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 17/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 6/2013.(III.04.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 10. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 
-----2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve  

módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról----- 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2644   Száma: 13.06.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
108/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról, igényekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének az alábbiakban 
felsorolt módosítását rendeli el:  

a.) a cukorgyár területén kijelölt közlekedési területek területfelhasználásának 
módosítása; 

b.) Kaposvári Korona Póni Klub területének területfelhasználás módosítása; 
c.) Uránia lakótelep területén az építési övezeti előírások módosítása; 
d.)  volt SÁÉV-telep területén lévő gazdasági területek építési övezeti előírásainak 

módosítása; 
e.)   Kapos-Atlas Kft. telephelyén az építési előírások módosítása; 
f.)   Tempo-Bau 2000 Kft. telephelyén területfelhasználás módosítása; 
g.)  felülvizsgálat a földtani veszélyforrások vonatkozásában. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2014. június 31.  
 

2.) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a 
véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: 
 



 1/a.) pont vonatkozásában: M agyar Cukor Zrt.-t,  
   valamint a fejlesztési területen telephellyel rendelkező cégeket. 

 1/b.) pont vonatkozásában: Kaposvári Korona Póni Klubbot (volt Zrínyi Lovas Bt.). 
1/c.) pont vonatkozásában: Uránia lakótelep társasházak közös képviselőit, Bekorát Kft.-t. 
1/d.) pont vonatkozásában: Török Kft.-t valamint a tervezési területen telephellyel 

rendelkező cégeket. 
1/e.) pont vonatkozásában:  Kapos-Atlas Kft.-t, valamint a tervezési területen telephellyel 

rendelkező cégeket. 
1/f.) pont vonatkozásában:   Tempo-Bau Kft. 
 

3.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 18451/2 hrsz-ú 
zártkerti ingatlan belterületbe csatolása vonatkozásában a teljes közigazgatási területet 
érintő szabályozási és szerkezeti terv módosítása keretén belül vizsgálja felül. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. december 31. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2645   Száma: 13.06.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 18/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és S zabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 70/2005. (XII.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 11. 
számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 



-----3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte az előterjesztőktől, hogy el tudják-e fogadni azt a 
javaslatát, amely szerint a TDM  beszámolóját a Közgyűlés előtt kellene megtenni, nem pedig a 
M arketing és Turisztikai Bizottság előtt. Kérte a Közgyűlést, hogy fogadják el a javaslatát. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Közgyűlésnek van egy álláspontja a 
beszámolókkal kapcsolatban, amely szerint mindig a szakbizottságok elé kell adni a 
szakintézmények beszámolóit. Hozzátette, hogy lehet változtatni a rég kialakított renden, de nem 
javasolja. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2646   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
109/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Kaposvár M egyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését a következő 
rendelkezésekkel: 
 
/18. § (1) Az Építéshatósági Iroda főbb feladat- és hatáskörei:/ 



„v) előkészíti a településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás során hozott 
döntéseket, ellenőrzést folytat le a településképi kötelezési eljárás keretében, ennek keretei között 
előkészíti és végrehajtja a döntéseket.” 
 
/20. § (5) A Főépítész a külön jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat építésügyi 
feladataival kapcsolatos döntéseit készíti elő, amely során:/ 
„n/ közreműködik a településképi véleményezési, településképi bejelentési, településképi 
kötelezési eljárásokban.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2013. július 1. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 19/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 12. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 26/1999. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 20/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 26/1999. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 13. számú mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról 
szóló 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 21/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról 
szóló 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 14. 
számú mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 22/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 15. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 48/2004. (IX. 24.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 23/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 48/2004. (IX. 24.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosításáról szóló 74/2009. 
(XI.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 24/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét az ebek tartós egyedi azonosíthatóságának biztosításáról szóló 74/2009. (XI.19.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 17. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek 
közterületről történő eltávolításának szabályozásáról szóló 57/2003. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 25/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek 
közterületről történő eltávolításának szabályozásáról szóló 57/2003. (XI. 28.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 18. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 26/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 19. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló 24/2003. (IV. 
26.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 27/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló 24/2003. (IV. 26.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 20. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a lakások és helyiségek bérletére,  valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 28/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 21. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III. 
20.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 29/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 22. számú mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 30/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 23. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2647   Száma: 13.06.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 31/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 24. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Szita Károly polgármester javasolta Pintér Attila tanácsnok úrnak, mint a M arketing és 
Turisztikai Bizottság vezetőjének, hogy továbbra is a bizottság tárgyalja meg a beszámolókat és 
az előterjesztéseket és, ha úgy érzik, hogy van benne valami, amit magasabb szintre akarnak 
emelni, akkor,  mint bizottság hozzanak be egy anyagot, amelyet napirendre tűznek és 
megtárgyalnak. 
 
 

-----4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megfogalmazott kérését, mely szerint tájékoztatást kér a rendeletmódosítást követő 1 év 
tapasztalatairól. Elmondta, hogy egyetért vele és eleget fognak tenni a kérésnek, ugyanis arra 
törekednek, hogy egy kis rugalmasságot vigyenek a különböző utcai mobilárusítás jelenlegi,  



merev rendszerébe. Hozzátette, hogy a bizottságok támogatják és kérte a testületet, hogy fogadják 
el az előterjesztést. 
  

-----Kérdések nem hangzotta el----- 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2648   Száma: 13.06.06/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 32/2013.(VI.10.) önkormányzati  
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló  
7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 25. számú 
mellékleteként csatolva. 
 

-----5. Előterjesztés a 2013/2014-es nevelési év előkészítéséről----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy kicsit más szerkezetben és formában került a testület 
elé az előterjesztés, mint az előző években, de a lényegén nem változtat. Ennek az a lényege, 
hogy az általános iskolákkal, a gimnáziumokkal,  a szakiskolákkal és a szakképző iskolákkal nem 
foglalkozik az előterjesztés, ugyanis fenntartó váltás történt. Hozzátette, hogy súlypontilag 
foglalkozik az óvodákkal nagyon jelentősen. Elmondta, hogy a köznevelési törvény módosítása 
érintette az óvodákat is és egy nagyon jellemző új szempontja jelenik meg az anyagban, az, hogy 
az óvodákban pedagógiai asszisztenseket fognak alkalmazni 2013. szeptember 1-jétől. 27 
pedagógiai asszisztenst alkalmaznak és az egész óvodai hálózatukra 1 fő pszichológust is 
felvesznek. Ismertette, hogy a költségvetési vonzata 57 millió forint évente. Elmondta, hogy a 



határozati javaslat tartalmazza, hogy az óvodai csoportok létszáma határozza meg, hogy melyik 
óvodába hány asszisztenst alkalmaznak. Javasolta, hogy az előterjesztést fogadják el. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2649   Száma: 13.06.06/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
110/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1.)  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a maximális  
csoportlétszámok 10 %-kal történő túllépéséhez. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
       Határidő:          2013. szeptember 01. 
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése köznevelési szerződést köt Zimány Község 

Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel rendelkező óvodás 
korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére. A Közgyűlés Kaposvár és Zimány 
Köznevelési Szerződését az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2013. augusztus 15.  



 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2013/2014-es nevelési évre az óvodák 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg. 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

1. 

Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

2. 

Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 3. 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

4. 

M adár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

5. 

Kaposfüredi Tagóvoda 6,45 17,15 10,30 
 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 

6. 

Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
 
    Felelős:              Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
    Határidő:           2013. szeptember 01.  
 
4.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvodában 5 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, 2013. szeptember 
01-től. 
Költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 1 710 000Ft járuléka: 461 700 Ft , összesen: 2 171 700Ft. 
2014. évben személyi juttatás: 5 130 000Ft, járuléka 1 385 100 Ft, összesen: 6 515 100 Ft. 
Többletkiadás:8 686 800 Ft. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
        M olnár György gazdasági igazgató 
  Bekesné Porczió M argit óvodavezető 
 Határidő:  2013. szeptember 01. 
 



5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvári Bajcsy- Zsilinszky 
Utcai Központi  Óvodában 5,5 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, 2013. szeptember 
01-től. 
Költségvetési vonzata: 
2013. évben: személyi juttatás: 1 881 000 Ft járuléka: 507 870 Ft , összesen: 2 388 870Ft. 
2014. évben személyi juttatás: 5 643 000 Ft, járuléka 1 523 610 Ft, összesen: 7 166 610  Ft. 
Többletkiadás: 9 555 480 Ft. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
  M olik Edit óvodavezető 
 Határidő:  2013. szeptember 01. 
 
6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Petőfi Sándor 
Központi Óvodában 4,75 fő  pedagógiai asszisztensi és 1 fő óvodapszichológusi álláshelyet 
biztosít, 2013. szeptember 01-től. 
Pedagógiai asszisztens költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 1 624 500 Ft járuléka: 438 615 Ft , összesen: 2 063 115 Ft. 
2014. évben személyi juttatás:4 873 500 Ft, járuléka 1 315 845 Ft, összesen: 6 189 345 Ft. 
 
Óvodapszichológus  költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 427 500 Ft járuléka: 115 425 Ft , összesen: 542 925 Ft. 
2014. évben személyi juttatás: 1 282 500Ft, járuléka 346 275 Ft, összesen:  1 628 775Ft. 
Többletkiadás összes: 10 424 160 Ft. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
  Tavali Gabriella óvodavezető 
 Határidő:  2013. szeptember 01. 
 
7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rét Utcai 
Központi Óvodában 3,75 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, 2013. szeptember 01-től. 
Költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 1 282 500 Ft járuléka: 346 275 Ft , összesen: 1 628 775 Ft. 
2014. évben személyi juttatás:3 847 500 Ft, járuléka: 1 038 825 Ft, összesen: 4 886 325 Ft. 
Többletkiadás: 6 515 100 Ft. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
  Cseh Istvánné óvodavezető 
 Határidő:  2013. szeptember 01. 
 
8.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 
Központi Óvodában 5 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, 2013. szeptember 01-től. 



Költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 1 710 000Ft járuléka: 461 700 Ft , összesen: 2 171 700Ft. 
2014. évben személyi juttatás:5 130 000Ft, járuléka 1 385 100 Ft, összesen: 6 515 100 Ft. 
Többletkiadás: 8 686 800 Ft. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
  Várkonyi Gáborné óvodavezető 
 Határidő:  2013. szeptember 01. 
9.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tar Csatár  
Központi Óvodában 4 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít,  2013. szeptember 01-től. 
Költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 1 368 000 Ft járuléka: 369 360 Ft , összesen: 1 737 360 Ft. 
2014. évben személyi juttatás: 4 104 000 Ft, járuléka 1 108 080 Ft, összesen: 5 212 080 Ft. 
Többletkiadás: 6 949 440 Ft. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
  M áté Mártonné óvodavezető 
 Határidő:  2013. szeptember 01. 
 
10.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2013/2014-es nevelési  
évre az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2013. szeptember 01-től 
engedélyezett  álláshelyeinek bővítésével járó  kiadások  finanszírozásához 3 489 e Ft 
hozzájárulást biztosít a saját bevételei terhére. 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:  2014. február 28.  
 
 

-----6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programjáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
egy módosító indítványt fogalmazott meg. Elmondta, hogy a nők, a gyermekek, a 
mozgáskorlátozottak, valamilyen fogyatékkal élők, romák, nemzetiségi kisebbségek jelenik meg 
az Esélyegyenlőségi Programban. Egyrészt figyelembe vette a program a korábbi döntéseiket és 
intézkedéseiket, hogy kitart amellett, hogy az elkövetkezendő esztendőkben is folytassák, 
másrészt új szempontokat is behozott, amelyeket megfontolásra javasol a Képviselő-testületnek. 
Elmondta, hogy nagyon sokat dolgoztak az anyagon a kollégái, sok beszélgetésen vannak túl. 
Egy jelentős és sok időt felölelő munka, de egyben nagyon fontos. Ezt tartja a legfontosabb 
okának, amiért a Képviselő-testület elé került az előterjesztés. M egköszönte kollégáinak azt a 



munkát, amit végeztek, ugyanis nem volt egyszerű. Reméli és bízik abba,  hogy rajta kívül más is 
elolvasta az anyagot, mert egy olyan anyagról van szó, amelyet jó szívvel ajánl a képviselők 
figyelmébe. 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte kíván-e saját erőforrást is fordítani az 
esélyteremtésre Kaposvár Önkormányzata? Elmondta, hogy az intézkedési tervből látszik, hogy 
külső forrásokra támaszkodik, részben állami támogatásra és európai uniós forrásokra. De, ha az 
Önkormányzat elkötelezett, hogy az esélyteremtést fontosnak tartja, akkor saját forrást is kellene 
mozdítani rá. Hozzátette, hogy tett ezekre konkrét javaslatokat a bizottságban, amelyek a fideszes 
többségtől nem kapott támogatást.  
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy a programot helytállónak találta és több 
megfogalmazással egyetért, viszont ellentmondásnak tartja azt, hogy régebben Polgármester Úr 
egy bírósági perben helyesen azt mondta, hogy „Kaposvár Önkormányzata nem tart semmifajta 
szegregációt”, viszont a programban folyamatosan szegregátumi területről lehet olvasni. Kérdése 
az volt, hogy hogyan fér össze a két dolog egymással? 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztés 49-50. oldalon olvasható egy 
megállapítás, mely szerint a legutóbbi felmérések szerint a menzai ételekben túl sok a szénhidrát 
és a só, kevés a zöldség és a gyümölcs és problémaként jelzik, hogy a legtöbb étkeztető nem 
veszi figyelembe az életkori sajátosságokat és egyoldalú a gyerekek táplálkozása. A fejezet 
végén, ott ahol a problémák rögzítve vannak, ez már nem került rögzítésre, ezért fejlesztési 
lehetőség sincs rögzítve az előterjesztésben. Megkérdezte, hogy az előterjesztőnek ez ügyben 
milyen szándéka van, és mit tudnak tenni, hogy ezen változtassanak? Szerinte az előterjesztésben 
meg kellene fogalmazni fejlesztési lehetőségként és egy probléma megoldási javaslatként is. 
M egkérdezte, hogy a szűrőrendszerük alkalmas-e arra, hogy az iskolákban, óvodákban, 
intézményeikben a családokkal való kapcsolattartásban ki tudják-e szűrni azokat a gyerekeket, 
akik valóban éhezhetnek? Ha alkalmas erre a rendszer, akkor mit tudnak tenni annak érdekében,  
hogy ez a helyzet változzon? 
  
Szita Károly polgármester elmondta dr. Lamperth Mónika képviselő asszonynak, hogy 2 
milliárd forint van a költségvetésükben az esélyegyenlőségre. Az esélyegyenlőséget biztosító 
intézmények működtetésén, fenntartásán túlmenően az étkezés biztosítására, az öszöndíj 
programjukon, a szociális rendeletükön keresztül, amely önmagában közel 1 milliárd forint. Kiss 
Tamás képviselő úrnak elmondta, hogy a negatív szegregációt nem támogatta soha, de nem azt 
csinálják. Hozzátette, hogy alapvetően vannak szegregátumok, de nem az általuk kialakítandó 
negatív szegregátum. Természetes szegregátum ebben az országban mindenhol vannak és lesznek 
is. Szerinte ezt butaság megtörni, mert évszázados folyamat, amely e tekintetben működik. A 
negatív szegregátum ellen tiltakoznak, s reméli képviselő úr is, ugyanis azt nem szabad 
támogatni. Pintér Attila tanácsnok úrnak elmondta, hogy van egy szerződésük a 
közszolgáltatókkal, 8 konyha közül 4 konyhával van szerződésük, amely főz a városban, és 
közülük a legnagyobb a Penzió. Hozzátette, hogy meghatározza a szerződésük, hogy milyen 
korra, adott élethelyzetekre milyen ételeket kell, hogy főzzenek. M ég a liszt érzékenyeknek is 
külön főznek, ugyanis még dr. Heintz Tamás képviselő úr hozta be azt a támogatási rendszert és a 
szociális rendszerük keretein belül működött. De nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák. 



Reméli, hogy 2014. január 1-jétől olyan rendeletmódosítás születik, amelyet a Kormány jelenleg 
mintamenza programnak hív, hogy átstrukturálná a közétkeztetésben az alapanyagokat, az 
étrendet. A jelenleg nyilvánosságra került étlapok vagy nyersanyagok tekintetében, ugyanis a 
város konyhái már azt használják, se a nyersanyagnormák, se az egyéb költségek és legfőképp az 
étkezési költségek növekedésének tekintve nem jelent az Önkormányzatnak, az igénybevevőnek 
terhet. Nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy bekerüljön az intézendő feladatok közé táblázat 
formájában. Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy kerüljön bele az anyagba. Szerinte a legjobb 
szűrőrendszer az óvónő, a tanító és a tanár, ugyanis ezt működtették idáig. Közvetlen 
kapcsolatban vannak a hivatal kollégáival és a tőlük kapott jelzés minden esetben figyelemre 
talál. Reméli, hogy ugyanilyen hatékonysággal fog a következő évben is működni. Szerinte ennél 
jobb nincs, ugyanis kötelező óvodába, iskolába járni. Továbbá elmondta a gyámság alá vett 
gyerekek tekintetében, hogy igazat mondott Pintér Attila tanácsnok úr, de kérte, hogy vegye 
figyelembe azt, hogy azért növekedett meg a létszám, mert nagymértékben szigorodtak a 
szabályok. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Lamperth Mónika képviselő fontosnak tartja a hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkóztatását – és az azonos esélyeket a boldogulásra, legalábbis közel azonos esélyek 
megteremtését – segítő programokat. Hozzátette, hogy Polgármester Úr a bevezetőjében kihagyta 
az idősek csoportját. Szerinte joggal várják el Kaposváron, akik valamelyik csoporthoz tartoznak, 
hogy a város is tegyen többlet erőfeszítéseket az érdekükben. Elmondta, hogy az előterjesztés jó 
színvonalú, továbbá a kollégákat dicséret illeti, de vannak problémák, amelyekről beszélni kell.   
Az egyik, hogy nincsenek hatásvizsgálatok, nem lehet tudni, hogy egyes intézkedések 
egészségügyi, szociális hatásai milyenek. Hozzátette, hogy a korábbi tervben benne volt, hogy az 
önkormányzat vállalja és az elkészült és elfogadott programmal összehangolja a település más 
dokumentumait és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Szerinte 
ehhez képest nincs érdemi hatásvizsgálat egyetlen előterjesztéshez sem. Elmondta, hogy 
minimális a saját elkötelezettség, ugyanis amit Polgármester Úr válaszként mondott az nem igaz. 
Az államilag támogatott törvény által előírt programokon túl nincs saját finanszírozású program. 
Elmondta, hogy a táblázat alapján csak egyetlen egy olyan tétel van, a roma referens státuszának 
a finanszírozása, amit saját elkötelezettségből vállal a város, ugyanis a többi más forráson alapul. 
Szerinte szükség lenne ilyen programokra. Javasolta, hogy saját forrásból a civilek számára olyan 
pályázatot hirdetni, ahol a civil szervezetek a felzárkóztatásban közre tudna működni. Véleménye 
szerint ez egy komoly és valódi elkötelezettség lenne, hozzátette, a bizottságokban ez a javaslat 
nem kapott támogatást. Felolvasta javaslatát: „A Közgyűlés úgy határoz, hogy az 
esélyegyenlőség megteremtését segítő tevékenységre pályázati rendszert dolgoz ki civil 
szervezetek számára. A pályázatok szakmai tartalmát azoknak a munkacsoportoknak kellene 
kidolgoznia, amelyről az anyag is említést tesz és a pályázatra fordítandó összeg nagyságáról a 
Közgyűlés a költségvetési rendeletben dönt.”, amelyről szavazást is kért. Hozzátette, ha a 
Közgyűlés elkötelezett az esélyegyenlőség mellett, akkor a javaslatát megszavazzák. 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy ellene van a negatív szegregációnak, a kérdés az, hogy 
azon a részen ez természetes vagy negatív szegregáció. Véleménye szerint természetes. 
Hozzátette, hogy magas a munkanélküliség az adott szegregátumban, az nyilván köszönhető 
annak is, hogy alacsony az iskolai végzettségük. Szerinte nekik sem kerül semmivel többe az, 
hogy iskolába járjanak, sőt a felsőoktatásban az önkormányzatok plusz támogatást is kapnak. 



Véleménye szerint azt, hogy rossz környezeti körülmények között élnek, ami a rossz anyagi 
körülményeken is múlik,  de másik része csak hozzáállás és akarat kérdése. Szerinte, amíg a 
hozzáállásuk e kérdésben nem változik meg, addig bármit csinálhatnak, akkor sem fog a helyzet 
javulni. 
 
Pintér Attila tanácsnok megköszönte Polgármester Úrnak, hogy a kérdésére adott válaszában 
elfogadta a javaslatát és reméli, hogy a testület is egyetért vele. Hozzátette, hogy ez után 
határozatba tudják foglalni, hogy kerüljön bele kiegészítésként ez a megállapítás. Elmondta, hogy 
2007-től 2011-ig a védelembe vett gyerekek száma közel 61%-kal emelkedett. Szerinte érdemes 
magát a számot is megnézni, ugyanis 1757-ről 2366-ra nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma, a 
védelembe vett gyerekek száma pedig 115-rő l 185-re emelkedett. Tanulságos az előterjesztés és a 
terv néhány megállapítása, amely azt jelenti, hogy azért is emelkedett ilyen mértékben a 
veszélyeztetett és védelembe vett gyerekek száma, mert a jelzőrendszer pontosabb lett. 
Hozzátette, hogy köszönhető egy TÁMOP és egy OFA projektnek. A szűrőrendszernek és a 
jelzőrendszernek ebben a fejezetben is komoly jelentősége van. Bízik Polgármester Úrral együtt a 
saját intézményeikben és a pedagógusaikban,  hogy képesek ezt pontosan jelezni. Szeretné elérni,  
ha van rá lehetőség, hogy a jelenlegi rendszert még pontosabbá tegyék és teljességgel tudják 
kizárni azt, hogy Kaposváron olyan gyerek legyen, aki nem jut megfelelő mennyiségű és 
minőségű táplálékhoz. Szerinte, ha ebben az esetben tovább tudnak lépni, az hasznos lehet, 
ugyanis a veszélyeztetett és a védelembe vett gyerekek számának növekedésénél is bizonyítható 
lehet, hogy a jelzőrendszer minősége változott. Szerinte az a megállapítás, amely az 
Esélyegyenlőségi Programban rögzítve van, mely szerint Kaposvár nem tartozik a 
mélyszegénység által sújtott települések közé, az örömteli hír, de lehet látni a tendenciát, hogy 
2007-2011-ig hogyan változtak a mutatóik. Látni lehet, hogy a legtöbb mutatóban nem javultak, 
hanem kifejezetten romlás következett be. 
  
Borhi Zsombor tanácsnok örül neki, hogy dr. Lamperth M ónika képviselő asszony 11 év után 
elkezdte érdekelni a körzetében élők sorsa és megjelent a Kaposszentjakabi Részönkormányzat 
ülésén. Sajnálja viszont, hogy amikor a 13. havi nyugdíjat, a 13.  havi bért és a lakáshoz jutási 
támogatásokat elvették vagy amikor vizitdíjat akartak bevezetni az egészségügyben akkor nem 
érdekelte a Kaposváron élőknek a szociális helyzete. Elmondta, hogy a részönkormányzat azért 
nem vette fel napirendjei közé, mert földrajzilag egy olyan területen helyezkedik el, ahol a 
lakosság összetétele semmiben nem tér el akár a Töröcskei, Kaposfüredi vagy a Toponári 
Részönkormányzat területétől. Szerinte az anyag rendkívül alapos és részletes. Gratulált a 
készítőnek. Hozzátette, hogy körzetét nagymértékben érinti, hiszen a szegregátum a 
Kaposszentjakabi területen helyezkedik el és szerinte az önkormányzat sokat tesz annak 
érdekében, hogy az ott élő cigányságot valamilyen mértékben megpróbálja felemelni és 
visszavezetni a társadalomba, de elsősorban a munka világába. Két nagy program, a komplex 
telep és a NOSTRU Városrehabilitációs programok is ezt szolgálják. Hozzátette, hogy az 
egyikben olyan jellegű képzéseket kapnak, amivel majd a későbbiekben munkához tudnak jutni, 
a másikban pedig beruházások, bérlakások felújítása és közterületek rendbetétele is szerepel. 
Kérte a NOSTRU-val kapcsolatban, hogy a bérlakások felújításának nagy figyelmet fordítsanak 
arra, hogy akik oda visszakerülnek,  azok nagyon komoly felelősséggel bír janak a bérlakások 
állaga iránt. U gyanis rendkívül rossz tapasztalataik vannak e tekintetben. Nem szeretné, ha úgy 
költenének el 100 milliókat, hogy kidobták az ablakon a pénzt. Elmondta, hogy Kaposszentjakab 
környékén az óvodai és iskolai ellátás nagyon magas színvonalon biztosított és folyamatosan 
fejlődik,  hiszen az óvodát jelenleg is bővítik. Szerinte az, amit az Önkormányzat tesz a körzetéért 



az mindenképpen az erejükhöz mérten megfelelő. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy azt a módosító indítványt, amelyet ő javasolt, az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottságon konszenzus alakult ki. Elmondta, hogy a 
bizottságon Budai Józsefné irodavezető asszonytól egy nagyon korrekt tájékoztatást kaptak, hogy 
az előterjesztés egy le nem zárt előterjesztés, ami akár hónapról hónapra is változhat. Állandó 
kapcsolatban vannak a civil szervezetekkel, csoportokkal, romák, nők és idősek csoportjaival, 
akik folyamatosan hozzák az információt. Ezért javasolta, hogy ne egy konkrét összeget 
mondjanak és ír janak ki,  hanem a csoportok hozzák be a saját problémáikat, ezeket összesítik, 
bizottsági szinten megbeszélik  és, ha olyan horderejűnek tartják, akkor hozzák be a Közgyűlés 
elé.  
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy jónak tartja az előterjesztést és mindenre kitér. Az 
elnevezéssel kapcsolatban tett javaslatot. Szerinte az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy 
mindenkinek azonos az esélye. Ilyen nincs, nem is volt és soha nem is lesz. Véleménye szerint 
minden ember más, mindenkinek más az esélye, ezért kiegyenlíteni az esélyeket nem lehet. 
Elmondta, hogy pillanatnyilag ez a trendi szó, de egy irreális, nem helyes, nem a lényeget 
megfogó elnevezés. Javasolta a törvényalkotóknak, hogy más szóval fogalmazzák meg. Például 
esélyteremtés, esélyjavítás, esélynövelés. Ezek a szavak sokkal jobban kifejeznék azt a munkát, 
amire irányítani kellene a tevékenységüket. Kérte a törvényalkotókat, Polgármester Urat, 
Címzetes Főjegyző Urat, a Szociális Iroda képviselőjét, hogy próbálják meg az 
„esélyegyenlőség” szót kivenni a rendszerből és helyette az „esélyteremtési” szót betenni, 
ugyanis az fejezné ki igazán azt a tevékenységet, amire irányul. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy esélyegyenlőségi tervvel és magával a 
névvel minden önkormányzatnak rendelkeznie kell a jövőben. Több millió forintért készíttetik 
külső megbízottakkal ezeket a terveket, de Kaposvár Önkormányzata saját maga vállalkozott rá, 
minősíttették is és kiváló minősítést kapott a munka. Személy szerint megköszönte Dobos Csilla 
Szociális Iroda munkatárásának, aki összefogta a munkát, képzésen vett részt és összeállította a 
programot. 
 
Szita Károly polgármester elmondta még egyszer dr. Lamperth M ónika képviselő asszonynak, 
hogy 2 milliárd forint van a költségvetésben az esélyegyenlőségre. Felsorolta a különböző 
támogatásokat: idősek védőoltása, helyi támogatási rendszerük, méhnyakrák elleni védőoltás, 
felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása, gyermekintézményekben 
fizetendő személyi térítési díj, cigány tanulók ösztöndíja, Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj, krízistámogatás, gyógyszertámogatás, utazási támogatás a kismamáknak,  
méltányossági ápolási díj, önkormányzati bérlakások, lakótelkek kedvezményes értékesítése, 
ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj a kaposvári diákoknak. M egköszönte kollégáinak a munkájukat és 
örül annak, hogy jól összeszedett anyagból dolgozhattak és fogalmazhatták meg az elkövetkező 
időszakra vonatkozó elképzeléseiket. Továbbá megköszönte a képviselőknek a hozzászólását. 
Borhi Zsombor tanácsnok úrnak külön megköszönte, hogy összefoglalta egy tágabb lakókörzet 
esetében, hogy mi a különbség akkor, ha valaki csak beszél és szavakat mond, vagy aki 
konkrétan tesz is valamit az ott élők érdekében. 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2650   Száma: 13.06.06/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság módosító javaslatáról, hogy 
az Esélyegyenlőségi Fórum munkacsoportjai által - az esélyegyenlőség elősegítésére tett 
javaslatai - folyamatosan kerüljenek beépítésre az Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervébe, a megvalósításhoz szükséges forrás megjelölésével, melyről az érintett szakbizottságok 
javaslata alapján a Közgyűlés döntsön az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2651   Száma: 13.06.06/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr javaslatát, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Tervébe a közétkeztetés, mint minőség vonatkozásában fogalmazzanak meg 
feladatsort az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2652   Száma: 13.06.06/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Lamperth M ónika képviselő asszony javaslatáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 27.78 27.78 
Nem 9 50.00 50.00 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2653   Száma: 13.06.06/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 



111/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját elfogadta. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2013. június 6. 

 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza dr.Kéki Zoltán Címzetes Főjegyzőt, 

hogy az elfogadott Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Türr István Képző és Kutató 
Intézet számára. 

 
Felelős:  dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2013. június 12. 

 
3.) Az Esélyegyenlőségi Fórum munkacsoportjai által -  az esélyegyenlőség elősegítésére tett 

javaslatai - folyamatosan kerüljenek beépítésre az Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervébe, a megvalósításhoz szükséges forrás megjelölésével, melyről az érintett 
szakbizottságok javaslata alapján a Közgyűlés döntsön. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  Minden év február 28. 
 

4.) Az Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe a közétkeztetés, mint minőség 
vonatkozásában fogalmazzanak meg feladatsort. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 

 
-----7. Előterjesztés a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának 

módosításáról ----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2654   Száma: 13.06.06/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
112/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposi M ór M egyei Kórházért Alapítvány  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását a csatolt melléklet szerint jóváhagyja. A 
Testület egyetért Koppány Tamás a felügyelő szervezetből alapítói döntéssel történő 
visszahívásával és helyette Farkas Márta megválasztásával, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2013. június 30.  
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatti helyiség egészségügyi célú 
hasznosításáról ----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2655   Száma: 13.06.06/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
113/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
 
1./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Honvéd u. 55.  
szám alatti, 4773/1/A/13. helyrajzi számú, 111,67 m2 alapterületű helyiségcsoport 2013. június 1-
től legfeljebb 5 éves időtartamú bérbeadására kiírt ajánlatkérési felhívást eredménytelenné 
nyilvánítja és az ingatlant egészségügyi ellátás céljára hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:   2013. június 15.  
 
2./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatti 
4773/1/A/13. helyrajzi számú ingatlanát az önkormányzat üzleti vagyonából kivonja és a 
korlátozottan forgalomképes vagyonába sorolja, ezzel egyidejűleg az Általános Iskolai, Óvodai 
és Egészségügyi Gondnokság használatába adja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:   2013. június 15.  
 
3./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatti ingatlanában 
kialakítja a mintavételi laboratórium tárgyi minimumfeltételeit, valamint a Honvéd utcai három 
területi védőnői körzet részére munkaszobát, és védőnői tanácsadót alakít ki. A beruházás 
lebonyolításával az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot bízza meg, 
közreműködésre felkéri a Műszaki és Pályázati Igazgatóságot. 



Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kacsar József intézményvezető  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2014. június 30.  
 
4./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a beruházás védőnői OEP forrásból nem fedezett 
kiadásaira 11.280.000 Ft összegű elő irányzatot biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

Kacsar József intézményvezető  
Határidő:   2014. június 30.  
 
 

-----9. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 „NOSTRU” – szociális 
városrehabilitáció „2” Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 

Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2656   Száma: 13.06.06/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



114/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 
„Nostru” – szociális városrehabilitáció „2” Kaposváron c. kiemelt program keretében 
meghirdetendő Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról szóló előterjesztést és a 
következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Nostru” – szociális 

városrehabilitáció „2” Kaposváron c. kiemelt program keretében megvalósítandó Programalap 
közvetett támogatás pályázati dokumentációját elfogadja, azt alkalmasnak tartja a 
megvalósításra és a pályázati felhívást ez alapján meghirdeti. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  folyamatosan a projekt befejezéséig  

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Nostru” – szociális 

városrehabilitáció „2” Kaposváron c. kiemelt program keretében megvalósítandó Programalap 
közvetett támogatás pályázati felhívás megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára,  
szerződések aláírására, azok módosítására, a Címzettek által benyújtandó elszámolások 
elbírálására,  valamint minden egyéb szükséges lépés megtételére felhatalmazza a 
Polgármestert.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  folyamatosan a projekt befejezéséig  

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Miénk itt a tér” – szociális 

városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében megvalósítandó Programalap 
közvetett támogatás pályázati dokumentációjának szükséges módosítására  felhatalmazza a 
Polgármestert. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
    M olnár György igazgató 
 Határidő:  folyamatosan a projekt befejezéséig 
 

 
-----10. Előterjesztés intézményvezetői pályázat véleményezéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a köznevelési törvény a közoktatási intézmények 
esetében a Klebelsberg Intézet teszi meg a javaslatait, de a Települési Önkormányzat 



véleményezési joggal rendelkezik egyes intézményvezetői pályázatok kinevezésénél is. 
Elmondta, hogy dr. Giber Vilmos képviselő úr a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumba egy 
újabb igaz gatói ciklusra nyújtotta be a pályázatát.  
  
dr. Giber Vilmos képviselő bejelentette érintettségét. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2657   Száma: 13.06.06/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület dr. Giber Vilmos képviselő úr érintettségéről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester megkérte dr. Giber Vilmos igazgató urat, ha meg szeretne osztani a 
pályázatából a Képviselő-testülettel, akkor az tegye meg. 
 
Dr. Giber Vilmos pályázó tájékoztatott mindenkit, hogy az előző napi Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottságon már elmondta, hogy dilemma volt benne a pályázattal kapcsolatosan, 
hiszen eredetileg egy lapra szerette volna leírni a pályázatát, mégpedig, hogy a magyar oktatóktól 
kezdve a kis óvónőtől az egyetemi tanárig megkövetel egyet, hogy ne csak tanítsa, hanem 
szeresse is a magyar gyermeket. Hozzátette, hogy a pályázatírásnak vannak különböző szabályai 
és úgy gondolta, hogy az elmúlt 10 évben,  amit a kollégiumban töltött végig gondolva, hogy még 
mennyi feladat áll előttük, és azok az eredmények, amit a kollégium eddig produkált, szerinte 
még fokozhatóak. Elmondta, hogy a pályázata összegzésében leírta, hogy a kollégium egyenlő az 
otthonnal. Hozzátette, jelenleg a kollégiumnak 145 Arany János Tehetséggondozó Programba 
tartozó, eleve hátrányos helyzetű gyereke van, de a másik kétharmad is hasonló helyzetben van. 
Elmondta, hogy a kollégium 2003. szeptember 1-én indult és 10 év alatt a kollégium átlag 
tanulmányi eredménye nem ment még 4 egész alá. 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2658   Száma: 13.06.06/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:18  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
115/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés 4) pontja, valamint a (4) bekezdés h) pontja 
szerinti véleményezési jogával -  Dr. Giber Vilmosnak a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére beadott pályázatát 
támogatja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert  igazgató 
Határidő:           2013. június 5. 
 
Szita Károly polgármester gratulált dr. Giber Vilmos igazgató úrnak. Elmondta, hogy minden 
esélye meg van rá, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a véleményt figyelembe véve 
kinevezze a közvetkező igazgatói ciklusra. 
 
 
-----11. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 19/2013. (V.22) 

BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról----- 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2659   Száma: 13.06.06/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
116/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatok 
és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM  rendelet alapján a 
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosító számú "Nostru - szociális városrehabilitáció 
Kaposváron" című elnyert pályázat megvalósítása keretében vállalt saját forrás maximum 
55 %-os finanszírozására pályázatot nyújt be. 
 
Pályázó megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Saját forrás vállalását tanúsító határozat száma: 110/2012 (VII.05.) önkormányzati 
határozat. 
Tervezett fejlesztés  
- megnevezése: „Nostru - szociális városrehabilitáció Kaposváron”, 
- összköltsége: 684.552.822,- Ft, 
- Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzatának önereje: 99.682.928,- Ft, 
- pénzügyi ütemezése, forrás összetétele: 
 

 2012. év (Ft) 2013. év (Ft) 
 

2014. év (Ft) Összesen (Ft) 

A DDOP 
konstrukció 
keretében elnyert 
támogatás 

20.548.368,- 274.907.165,- 286.414.361,- 581.869.894,- 

Önkormányzat 
önereje 

3.626.182,- 47.013.030,- 
 

49.043.716,- 99.682.928,- 



Partnerek önereje 0,- 1.500.000,- 1.500.000,- 3.000.000,- 
A projekt 
összköltsége 

24.174.550,- 
 

323.420.195,- 336.958.077 684.552.822,- 
 

 
Saját forrás biztosításának módja: 92.182.928 Ft az MFB refinanszírozású önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében megkötött hitelkeret-szerződésben 
rendelkezésre álló hitel, 7.500.000 Ft saját bevétel. 
 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 

-----12. Előterjesztés az egészségügyi társulások megszüntetéséről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2660   Száma: 13.06.06/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
117/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a M agyaregres, Orci, Somogyaszaló és Zimány 

községekkel megkötött egészségügyi társulási szerződések 2013. június 30-i hatállyal történő 



megszüntetését az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megszüntető 
szerződéseknek megfelelően jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
megszüntető szerződések aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedűsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2013. június 30. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, fenntartóként hozzájárul ahhoz, 
hogy az Általános iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Magyaregres, Orci,  
Somogyaszaló és Zimány községek egyes (különösen háziorvosi központi ügyeleti, védőnői,  
labor, terhes gondozói ellátás) egészségügyi feladatainak ellátására szerződést kössön. A 
Közgyűlés vállalja, hogy ahol az egészségügyi szolgáltatási körzet önkormányzati 
rendeletben történő rögzítését jogszabály írja elő, a szolgáltatási körzet határait ennek 
megfelelően szabályozza. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kacsar József intézményvezető 
Határidő:  2013. június 30. 

 
 

-----13. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-ben lévő Barcs Város 
Önkormányzata üzletrészének megvásárlásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester szándéka az, hogy többségi tulajdont szerezzen a temetkezési kft-
ben. Szeretné, ha Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata meghatározó tulajdonosa lenne a 
temetkezési kft-nek. Hozzátette, hogy Barcs város felajánlotta számukra részvényeinek a 
megvásárlását és javasolta, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2661   Száma: 13.06.06/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
118/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Barcs Város Önkormányzatától 
2.000.000,- Ft vételáron megvásárolja a Somogy M egyei Temetkezési Szolgáltató Kft-ben lévő 
1.060.000,- Ft névértékű üzletrészét. A vételár és az adásvétellel kapcsolatban felmerülő  
költségek fedezete a 2013. évi költségvetés általános tartaléka. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             M olnár György  igazgató 
        Gelencsér Ildikó vezető főmunkatárs 
Határidő:                      2013. június 30.   
 
 

-----14. Előterjesztés a Cseri úton lévő 9343 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy energianövényt kíván a Compass egyik 
szervezete termelni ezen a területen. Az előterjesztés tartalmazza a foglalkoztatási létszámot, amit 
vállalna. Javasolja az előterjesztésben, hogy adják számukra 45 ezer forintért havonta bérbe a 
területet. 

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

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

 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2662   Száma: 13.06.06/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
119/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Gold Consulting Szociális 

Szövetkezet részére közhasznú tevékenységének támogatására vissza nem térítendő - 
mezőgazdasági de minimis támogatás formájában - támogatásként nyújtja a kaposvári 9343 
hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 9 hektáros területének használatát 5 éves 
időszakra 2.700.000,-Ft összegben azzal, hogy a hasznosítást Áfa fizetési kötelezettség nem 
terheli. A támogatás nyújtásának feltétele a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a 
kedvezményezett nyilvántartásba vétele, az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal 
kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII.13.) Korm. rendelet szerinti, a 
támogatást nyújtó szerv által elkészített támogatási tervezet agrárpolitikáért felelős miniszter 
részéről történő jóváhagyása. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatás jóváhagyását követően, a jóváhagyásban meghatározott tartalom 
szerinti támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. június 30. (támogatási tervezet elkészítése) 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2013. június 15. napjától a támogatási szerződés megkötéséig a Gold 
Consulting Szövetkezet részére bérbe adja a kaposvári 9343 hrsz-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan 9 hektáros területét havi 45.000,-Ft+Áfa bérleti díjért.  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:  2013. június 15. (szerződéskötés) 



-----15. Előterjesztés a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester ismertette a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a 
M arketing és Turisztikai Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kaposvári Települési Értéktár Bizottságot további személyekkel egészítse 
ki. 

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megerősítést kért abban, hogy az előterjesztő támogatja-e a M arketing 
és Turisztikai Bizottság kiegészítő javaslatait? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy két bizottság is javasolta, és támogatja a 
javaslatokat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2663   Száma: 13.06.06/15/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a Jogi,  Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság és a M arketing és Turisztikai Bizottság módosító javaslatával együtt az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
120/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy létrehozza a Kaposvári 

Települési Értéktárat és a Kaposvári Települési Értéktár Bizottságot. 



 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő: 2013. július 1. (megyei közgyűlés elnöke, Hungaricum Bizottság 

tájékoztatása) 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Települési Értéktár Bizottság 

tagjainak a következő személyeket választja meg: 
 

Oláh Lajosné alpolgármester, a bizottság elnöke 
Dr. Ábrahám Levente, Rippl – Rónai M egyei Hatókörű Városi M úzeum, igazgató, 
Dr. Csató László, Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság, elnök 
Hartner Rudolf, Városgondnokság vezetője, városi főkertész 
Horváth Gáborné, Együd Árpád Kulturális Központ, igazgató 
Horváth Katalin, Takáts Gyula M egyei és Városi Könyvtár, igazgató 
Horváth Szilvia, Rippl – Rónai M egyei Hatókörű Városi M úzeum, igaz gató-helyettes, a 
bizottság titkára 
Jágerné Katona Zsuzsanna, Kaposvári Polgármesteri Hivatal, kulturális referens 
Lőrinczné Balogh Krisztina, Kaposvári Polgármesteri Hivatal, városi főépítész 
Szalay Lilla, Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Iroda, vezető 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2013. július 1. (alakuló ülés) 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Települési Értéktár Bizottság 

működési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2013. július 1. (aláírásra) 
 

4.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kaposvári 
Települési Értéktár Bizottságot további személyekkel kiegészítse. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:   2013. július 31. 

 
 

-----16. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya  
bérletéről----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kaposfüred bérelné tőlük a football pályát, amely 
megye II-ben játszó kiváló sportegyesület. Örül neki, amikor Kaposfüred és Toponár sportjáról 



beszél, örömmel veszi azt is, hogy a két képviselő egymás mellett ül és, hogy mindkettő csapat 
megye II-ben játszik. Figyelemmel lehet kísérni, ha valaki elmegy Füredre vagy Toponárra, hogy 
ádáz küzdelmeket vívnak akkor, amikor egymás ellen játszanak. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2664   Száma: 13.06.06/16/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
121/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 15385 hrsz-ú 
ingatlanon található füves sportpályát 2013. augusztus 15. napjától 2013. november 30. napjáig 
(168 óra időtartamban) és 2014. március 15. napjától 2014. június 30. napjáig (168 óra 
időtartamban) tartó időszakra, mindösszesen 336 óra időtartamban 11.024,-Ft+rezsi/óra +Áfa 
minimum bérleti díjért pályázat útján bérbe adja sport célú hasznosításra az előterjesztéshez 
csatolt pályázati kiírás szerint.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Gelencsér I ldikó vezető főtanácsos 
Határidő:                            2013. június 20. (pályázat megjelenése) 
 
 
 
 



-----17. Előterjesztés a Kaposvár, Balázs János utcában lévő műterem hasznosításáról----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy mind a két pályázatról azt tudja mondani, hogy 
bárhogy is dönt a testület jó érzéssel vállalhatják fel a döntést. Pethő Csaba pályázatáról 
elmondta, hogy Kaposváron olyan festő korábban nem volt, aki olyan mennyiségben festett 
kaposvári pillanatokat, utcákat, életképeket, mint ő. Hozzátette, volt olyan, aki még nem járt 
Kaposváron és megkereste azzal, hogy mondja el milyen hangulatú a város. Válaszként erre azt 
mondta, hogy nézze meg Pethő Csaba honlapját és többet beszél, mint egy képeslap vagy egy 
hivatalos fotó. Szerinte egy erős lokálpatriótáról van szó, aki nagyon szépen fest. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy egyetért Mihalecz András tanácsnok úrral,  
hogy két kiváló pályázatból kell egyet kiválasztani. Elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottságon azért szavaztak az A változatra, mert olyan érvek hangzottak el a Horváth 
János M ilán pályázatával kapcsolatban, amelyek ugyan csak kaposvári szempontokat vetettek fel 
hasonlóan, mint amit M ihalecz András tanácsnok úr  mondott. Elmondta, hogy két művész 
pályázik a lehetőségre egy szobrászművész, illetve Horváth János M ilán, aki nemcsak hogy fest, 
hanem egy európai hírű Rippl-Rónai szakértő. Reméli,  bárhogyan is dönt a közgyűlés a másik 
pályázó nem érzi úgy, hogy ellenébe születne döntés.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2665   Száma: 13.06.06/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat A pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 41.18 38.89 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 9 52.94 49.99 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2666   Száma: 13.06.06/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat B pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 47.06 44.44 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 8 47.06 44.44 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy a szünet alatt beszélgessenek az előterjesztésről, és utána 
még egyszer felteszi a határozati javaslat A és B pontját szavazásra. Tájékoztatott mindenkit, ha 
nem születik döntés a mai ülésen, akkor júniusban biztosan lesz még egy rendkívüli Közgyűlés és 
akkor újra behozzák a testület elé. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2667   Száma: 13.06.06/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat A pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 47.06 44.44 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 7 41.18 38.89 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2668   Száma: 13.06.06/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat B pontjának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 44.44 44.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 9 50.00 50.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a rendkívüli Közgyűlésen a hónap folyamán 
megtárgyalják az előterjesztést. 
 
 

-----18. Előterjesztés iskolaigazgatói pályázat véleményezéséről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy újabb igazgatói ciklust kezdene meg és 
pályázatot nyújtott be a Bárczi igaz gatói posztjára dr. Benczéné Csorba M argit. Hozzátette, hogy 
a bizottság is foglalkozott a pályázattal. Köszöntötte dr. Benczéné Csorba M argit igaz gató 
asszonyt. 
 
dr. Benczéné Csorba Margit pályázó elmondta, hogy 15 évi munkáját értékelte a pályázatában. 
Egy kisegítő iskolából indultak és Bárczi Gusztáv Módszertani Központtá alakultak át. Erre 
építette rá a jelen helyzetet és a jövőképet. Hozzátette, hogy a törvényi változásokban rugalmasan 
kellett gondolkodniuk és ezért a jelenleg hatályos jogszabályokat figyelembe véve építette fel a 
pályázatát. Elmondta, ahogy a törvények alakulnak a szakszolgálati rendeletekhez majd 
hozzáigazítják a jövőképüket. Hozzátette, hogy a pályázatában leírta a hitvallását is, ami 
kifejezetten a sajátos nevelési igényű gyerekekről szól és azokról a kollégákról, akik ezzel 
foglalkoznak, továbbá arról a környezetről, akik ezt támogatják. Elmondta a támogatással 
kapcsolatban, hogy Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek és az Önkormányzat minden 
dolgozójának gazdasági és egyéb vonalon megköszönte azt a támogatást, amit a 15 év alatt 
kapott. Szerinte egy dolog egy vezetőnek létrehozni valamit, ha nincs  mögötte egy jó tantestület, 
egy nagyon jó közösség és egy nagyon jó fenntartó, aki támogatja. Hálás ezért, továbbá a 
gyerekek és a gyógypedagógia nevében is megköszönte a támogatásokat. 
 



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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az az iskola, amelyet igazgató asszony vezet 
több évtizede emberileg és szakmailag is az egyik legnagyobb kihívás, mert ott sérült 
gyerekekkel, hátrányos helyzetű családok gyermekeivel foglalkoznak. Szerinte az egész 
tantestület nagyon elkötelezett. Hozzátette, hogy a kaposvári iskolák közül ezzel az iskolával 
kicsit szorosabb kapcsolatban van a helyzetéből adódóan, s szerinte ahhoz, hogy a lehetőségekkel 
élni tudjon egy intézmény, ahhoz kell, hogy legyen egy jó menedzsere. Elmondta, hogy igaz gató 
asszony olyan menedzsere az iskolának, aki mindig minden pályázati lehetőséget – pénzforrásra, 
szakmai programokra – megtalált. Örül annak,  hogy volt olyan időszak, amikor személyesen is 
segíteni tudott abban, hogy sok pályázaton nyertes legyen az iskola. Jó szívvel ajánlotta a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. M egköszönte, mint kaposvári polgár és mint 
önkormányzati, országgyűlési képviselő azt a munkát, amelyet igazgató asszony végez és sok 
sikert kívánt a következő időszakra neki és az egész tantestületnek. 
 
dr. Csató László tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy az előző napi rendkívüli Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottságon véleményezték az intézményvetetői pályázatokat 
Elmondta, hogy mint dr. Giber Vilmos tanácsnok úrnál, mint pedig dr. Benczéné Csorba M argit 
igazgató asszonynál egyhangúan támogatta a bizottság a mandátum szerzését. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2669   Száma: 13.06.06/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



122/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés 4) pontja, valamint a (4) bekezdés h) pontja 
szerinti véleményezési jogával – Dr. Benczéné Csorba M argitnak a Bárczi Gusztáv Óvoda 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyének betöltésére benyújtott 
pályázatát támogatja. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:           2013. június 5. 
 
 

-----19. Előterjesztés Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) 
megbízásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a város Képviselő-testülete arról döntött, hogy 3 
évre pályázatot ír ki az Együd Árpád Kulturális Központ igazgató posztjának a benyújtására. 
Hozzátette, hogy a jelenlegi igazgató nő, Horváth Gáborné nyújtotta be a pályázatát. Köszöntötte 
Horváth Gáborné igaz gató asszonyt. 
 
Horváth Gáborné pályázó megköszönte – ugyanis neki egy megtiszteltetés –, hogy pályázhatott 
és, hogy a nyugdíjáig betöltheti az igazgató posztot. Továbbá megköszönte mindazt a segítséget a 
Képviselő-testület, a civil szervezetek és a közalkalmazotti, köztisztviselői kollégák részéről. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2670   Száma: 13.06.06/19/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
123/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy - határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett - 2013. augusztus 16-tól  2016. 
október 18-ig megbízza Horváth Gábornét az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói -
magasabb vezetői - feladatainak ellátásával.  
 
M unkabére:  354.900.- Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igaz gató  
Határidő: 2013. augusztus 10.  
 
Szita Károly polgármester gratulált Horváth Gáborné igaz gató asszonynak, jó munkát kívánt 
neki. Elmondta, hogy hosszú távon nem megy az, hogy az Együd működtetése több mint 90%-os 
önkormányzati támogatással működik.  Kérte, ha tud, segítsen ebben az elkövetkezendő igazgatói 
ciklusában. 
 
 
-----20. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 

2013/2014. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez az előterjesztés két dologról szól. Az egyik a 
város kiemelt sportegyesületeinek a véget ért bajnokságról szóló beszámolóját tárgyalja a másik 
pedig, hogy meghatározza az elkövetkező bajnokévnek a költségvetését. Köszöntötte Illés Jánost, 



a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. elnökét. Elmondta, hogy a footballnak, a kosárlabdának és a 
röplabdának 143 millió forint támogatásáról szól, beleértve a kiosztandó eredményességi 
támogatást és a női röplabdát is. Hozzátette, hogy ebből kiemelten a legtöbb támogatást a 
legdrágább sportegyesület a Kaposvári Rákóczi Football Klub kapja. Gratulált az őszi szezonhoz 
és a tavaszi szezon végeredményéhez is a tekintetben, hogy Pécs mögöttük van. Elmondta, hogy 
öt részből áll a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft-nek a támogatása. Múlt évben változtattak a 
rendszeren és átadták a pálya üzemeltetési jogát a klubnak és ehhez önkormányzati támogatást 
állapítanak meg, másik eleme maga a versenyeztetésnek a támogatása a harmadik pedig az 
eredményességi támogatás, a negyedik eleme a bérleti díj, amely nem jelent plusz támogatást 
mivel a javaslatban az van, hogy adnak is és kapnak is. Az ötödik eleme a Bene Ferenc 
Labdarugó Akadémiának a támogatása. Továbbá köszöntötte Orosz Ferencet, a Kaposvári Női 
Röplabda Club elnökét. Elmondta, hogy a csapatnak azon túlmenően, hogy hölgyeknek ad 
lehetőséget versenyszerű, kiemelkedő, a nemzetközi bajnokság első osztályába való szereplésre 
érdeme még az is, hogy amatőr egyesületről van szó. Örül, hogy bent tartották a csapatot és volt 
olyan időszakuk is, hogy esélyük volt arra, hogy feljebb jussanak. Reméli,  és ezt várja a 
következő esztendőre is. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2671   Száma: 13.06.06/20/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester bízik abban, hogy rövid időn belül megtalálja a Kft azt a pluszt, 
amelyben a 2013/2014-es bajnoki évet hasonló eredményekkel tudja játszani. Gratulált a 
csapatnak, továbbá Illés Jánosnak, a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft elnökének és Prukner 
László vezető edzőnek is és jó munkát kívánt nekik. 



Szavazás eredménye 
 

#: 2674   Száma: 13.06.06/22/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
124/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Kaposvári 

Kosárlabda Klub bajnoki szerepléséhez és a Kaposvári Röplabda SE bajnoki címéhez és 
kupagyőzelméhez.   
Köszönetet mond a kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények  
támogatóinak. 

 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szerb György sportreferens  
     Határidő:  2013. június 30.   
 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a három kiemelt sportszervezet 

idénybeli tevékenységének értékelésérő l, a 2013/2014. évi bajnokságra vonatkozó 
elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
sportszervezetek részére az alábbi forrásokat biztosítja:  

 
a/ A Kaposvári Rákóczi  a 2013. II. félévére és 2014. I. félévére az alábbi támogatásokban  
    részesül:  

 
      Kaposvári Rákóczi FC 
 

 I/ A stadion üzemeltetésének 2014. évi támogatása:  31.000.000 Ft de minimis 
    A de minimis támogatás biztosításának időpontja 2014. február 25-ig.  

 



      Kaposvári Rákóczi Kft. 
 

     II/Működési támogatás :                 28.629.600 Ft utánpótlásra 
ütemezése: 2013. II. félév    17.177.760 Ft utánpótlásra 
     2014.  I. félév              11.451.840 Ft utánpótlásra 
 

     III/ Stadion nettó bérleti díj kompenzáció          21.922.000 Ft utánpótlásra 
ütemezése: 2013. II. félév     10.961.000 Ft utánpótlásra 
     2014. I. félév               10.961.000 Ft utánpótlásra 

 
IV/  Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia  
 2013. II. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra 

      2014. I. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft utánpótlásra 
 
 

b/ Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
2013. II. félév  8.748.000.-Ft ebből  de minimis              8.748.000 Ft 
                                                                      támogatásként:       
2014. I.  félév  5.832.000.-Ft ebből de minimis             5.832.000 Ft 

                                                                             támogatásként: 
 
 

c/ Kaposvári Röplabda SE 
 

2013. II. félév  8.262.000.-Ft ebből: utánpótlásra:       4.131.000 Ft 
de minimis támogatás:   4.131.000 Ft 

 
2014. I.  félév  5.508.000.- Ft  ebből          5.508.000.-Ft 

de minimis támogatás: 
 

Eredményesség elismeréséül de minimis támogatásként:  
 
 
d/ K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

NB. I. 1-8. helyezés:    6.000.000.-Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:     2.000.000.- Ft  
 

 
e/ Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

- NB. I.  1. helyezés                 6.000.000.-Ft 
- NB. I.  2. helyezés                 4.000.000.-Ft 
- NB. I.  3. helyezés                 3.000.000.-Ft 
- NB. I.  4. helyezés                 1.000.000.-Ft 



 
 
Magyar Kupa  1. helyezés:        2.000.000.-Ft 
                        2. helyezés:        1.000.000.-Ft 
        3-4.helyezés:           500.000.-Ft 

 
f/ Kaposvári Röplabda SE 
 

- M agyar Bajnokság  1. helyezés   3.000.000.-Ft 
- M agyar Bajnokság 2. helyezés   1.000.000.-Ft 
- Közép-európai Liga 4-es döntőbe kerülés  3.000.000.-Ft  
 
- M agyar Kupa  1. helyezés:   1.000.000.-Ft 

g/  A Kaposvári Röplabda SE a nemzetközi kupaszereplésének utazási költségeihez 1.000.000  
     Ft de minimis támogatásban részesül.                         
 
h/ Kaposvári  Női Röplabda Klub  (támogatás jogcímen)  
 
Az I. osztályú szereplés működési támogatás összege: 
2013. II. félév:        850.800.-Ft 
2013. I. félév:          567.200.-Ft. 
 
Az I. osztály 1-8. hely megszerzésére eredményességi támogatás: 1.000.000.-Ft. 
 
A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft., a Kaposvári Rákóczi Kft., a KNRC és a Kaposvári Röplabda 
SE részére az önkormányzati források az alábbi ütemezés szerint kerülnek biztosításra:  
 

30% 2013. július 02-ig 
30% 2013. szeptember 30-ig 
40% 2014. január 30-ig 

 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
      Molnár György igazgató 
Határidő:     2013. július 02. 
 
 

-----21. Előterjesztés a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi kupaszereplésének 
támogatásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy akkor sem csalódtak volna, ha nem ez az eredmény 
születik. A kaposváriak akkor, amikor röplabdáról beszélnek már megszokták, mert olyan 
örömmel örvendeztettek meg a 90-es évek elejétől és azta folyamatosan, amely egyedülálló  



Kaposvár sportját illetően. Hozzátette, hogy nem ez az első eset, hogy amikor bajnokságot és 
kupát is tudnak nyerni. Gratulált és megköszönte a csapatnak, a vezetésnek, a szponzoroknak, 
külön megköszönte Egyed Lászlónak, a Fino Food Kft. tulajdonosának a támogatását, aki nem 
csak névadója a klubnak, hanem jelentős támogatást is nyújt ahhoz, hogy a klub működjön.  
Továbbá megköszönte Demeter Györgynek is, akinek sikerül mindig olyan csapatot 
összekovácsolnia, hogy sikert tudnak elérni. Reméli, hogy a válogatottnál is hasonló sikereket tud 
majd maga mögött tudni. Kiemelte és büszkén mondta Kaposvár Képviselő-testülete nevében is, 
hogy jelentősen támogatja az akadémiát, a legfiatalabbakat. Hozzátette, hogy kimentek a 
nemzetközi kupába is, ezzel párhuzamosan fogalmazódott meg egy másik előterjesztés. És mivel 
kivívták azt a dicsőséget, hogy oda mehessenek, ezért egy önálló előterjesztés keretén belül a 
Képviselő-testülete plusz 4,4 millió forinttal támogatja. 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy az országos szövetség élén történt változás, 
illetve a vezetésben bekövetkezett változások jelentenek-e valamit a kaposvári csapat számára? 
Jelent-e valami új lehetőséget és esélyeket? 
 
dr. Bóy Csaba elmondta, hogy talán kevesen tudják, hogy a röplabda szövetség élén az elmúlt 
három évben egy olyan vezetés volt, aki igazából nem tudta megújítani sem struktúrájában sem 
finanszírozásában a szövetséget és egy igen jelentős adósságot halmozott fel. Továbbá 
erkölcsileg is elamortizálódott az elnökség. Hozzátette, hogy a kiemelt támogatással egy időben a 
röplabda is belekerült abba a 16 sportág közé, amely nem látvány sportnak minősül, de a 
Kormány támogatja és az adósság egy részét konszolidálta. Elmondta, hogy jött egy olyan 
kezdeményezés, hogy az elnökséget is meg kellene újítani. A múlt hónapban az elnökségi váltás 
megtörtént és jelenleg egy olyan szövetségi vezetés van, amelynek nagy többsége bír ja az összes 
egyesület támogatását. Felmerült, hogy a közel 500 millió forint, amely a szövetségbe áramlik,  
annak egy része meghatározott jogcímekként pályázati keretek között az egyesületekhez is 
eljuthat. Szerintük szükséges ez, ugyanis, ha a klubbokat nem támogatják, akkor alulról meg fog 
szűnni a rendszer. Szerinte esély a támogatásra csak a 2014-es évben lesz, amely a klubokhoz és 
elsősorban az utánpótlás neveléséhez elérhet. 
 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2672   Száma: 13.06.06/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2673   Száma: 13.06.06/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a nemzetközi szereplés támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
125/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Fino Kaposvár SE nemzetközi 
kupaszereplésének támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a nemzetközi 
kupaszereplésre az egyesület további 4.500.000 Ft de minimis támogatásban részesül, melyet a 
költségvetés tartaléka terhére 2 egyenlő részletben biztosít.  



 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        M olnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:  2013. november 15. – 2.250.000 Ft de minimis támogatás biztosítása, 
   2014. március 15.    – 2.250.000 Ft de minimis támogatás biztosítása. 
 
 

-----22. Előterjesztés Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelméről ----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte Monok Tibort, a Kaposvári Kosárlabda Klub elnökét. A 
kaposvári kosárlabdát szeretők nevében is elmondta, hogy nagy siker a negyedik hely és büszkén 
megfogalmazhatja, mert régen nem voltak ennyien a csarnokban, régen örültek a kaposvári 
sikereknek. Tudni kell,  hogy a kosárlabdát ebben az esztendőben nem hozzáértőként, hanem 
szurkolóként játszották, nem tudtak 58, 57-es meccseket játszani. Hozzátette, hogy a 
finanszírozási gondjai hasonlóak, mint a többi sportegyesületnek, még a footballnál is rosszabb. 
Nincs meg az Önkormányzat közvetítésével megjelenő  szponzori háttér, az a támogatási bázis, 
amelyik lehetővé tenné.  Gratulált az eredményhez. Elmondta, hogy a célkitűzés a következő 
esztendőben az, hogy az 1-8 között legyen a csapat. Hozzátette, hogy nehéz lesz a 8 közé kerülni,  
ugyanis sajnos a magyar kosárlabdára az a jellemző, hogy a külföldi igazolások minősége 
nagymértékben meghatározza azt, hogy milyen lesz maga a csapat. Elmondta, hogy a csatlakozó 
előterjesztést nem jó szívvel hozta be a testület elé, ami arról szól, hogy 15 millió  forint 
támogatást adjanak pluszba a kosárlabda klubnak és nem azért sajnálja, mint a röplabdásoknak, 
akik elmennek nemzetközi kupába, nemzetközi szereplésre, hanem azért, hogy tudja befejezni a 
mögöttük hagyott bajnokságra. Elmondta, hogy azért hozta be a testület elé az előterjesztést, mert 
M onok Tibor elmúlt két bajnoki éve arra ment rá, hogy azt az iszonyatos bajnokságot, amit 
örökölt azt lefaragja. Talán ez lesz az első bajnoki év, ha ezt a támogatást megadják, amikor 
tartozásmentesen indulhat az új bajnoki év. Támogatólag terjesztette a testület elé. Kérte, hogy 
úgy igazoljanak és tervezzék a költségvetésüket, hogy nem fognak tudni többet adni. Elmondta 
M onok Tibor elnök úrnak, hogy a munkájukkal elérték azt, hogy erről a segítségről a kosárlabda 
klub a 2013/2014-es bajnoki évben a mögötte való tartozásokat letudta és a nulláról tud indulni. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő egyetértett Polgármester Úr szavaival,  ami takarékosságra,  
illetve a Kaposvár pénzével való gondos gazdálkodásra vonatkozott. Valamennyi 
sportegyesületnek kívánta, hogy olyan lehetőségekkel bírjanak, hogy akár Kaposvár város, akár 
más olyan támogatással tudja segíteni őket, mint például a Felcsút SE-t. Szerinte javítaná az 
esélyeket a kaposváriaknak. Örül annak, hogy eredményesek és sikeresek és reméli, hogy minél 
több kaposvári embernek tudnak örömöt szerezni. 
 



Dér Tamás tanácsnok gratulált a Sportbizottság és a Közgyűlés nevében az elért eredményekért, 
amely nagyon fontos, hogy nekik mindegyik csapat nagyon nagy büszkeség. M indegyik 
csapatnak van előnye. Elmondta, hogy jó volt látni a telt lelátókat, a kosárlabda lelátókat, illetve a 
röplabdában az újabb bajnoki címet. Jó tudni, hogy a Rákóczi az M B1-ben az egyik legkisebb 
költségvetéssel is helytállt, ha szerencséje van, akár a 8. is lehetett volna, ami plusz támogatást is 
jelentett volna. Tájékoztatta a testületet, hogy a Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
rengeteg kérdés érkezett a klub vezetőknek. Érdekesnek tartja a sportfinanszírozást. Elmondta, 
hogy 3 évvel ezelőtt a Magyar Olimpiai Bizottságnak a költségvetése 1 millió forint körüli 
összeget tett ki, jelenleg csak a TAO-s sportágak közel 30 millió forintot kaptak különböző állami 
forrásokból. A Kormány ezt 16 milliárddal fejeli meg a nem TAO-s sportágakkal kapcsolatban. 
Rengeteg pénz áramlik a sportba és a sport ez által fejlődik. Tanulság a röplabda és  a kosárlabda 
csapatnak a gazdálkodása, ugyanis az előző menedzsmentnek a felelőtlen gazdálkodása miatt 
kerültek rossz helyzetbe. A mostani menedzsment azt bizonyította, mint a kosárlabdában, mint a 
röplabdában, hogy átlátható, tiszta gazdálkodással lehet csak előrelépni. Elmondta a 
kosárlabdával kapcsolatban, hogy a Kaposvári Sportiskolával a Kaposvári KK 70 gyerekről 140 
utánpótlás korú gyermeket nevel jelenleg. Ezáltal folyamatosan fejlődik a sportágnak az 
utánpótlás bázisa. Hozzátette, fontos az, hogy csak kaposvári gyerekről van szó. Elmondta, jó 
dolog az, hogy a város tud segíteni, mert erős, fő támogatóként jelenik meg mindegyik kiemelt 
egyesületnél. A  különböző kiegészítésekkel 200 millió forint körüli összeget tesz ki a támogatás, 
ami a M egyei Jogú Városokban kiemelkedő. M ég egyszer gratulált a bajnoki címhez, a 
Kosárlabda Klubnak a 4.  helyhez, a Rákóczinak, annak ellenére, hogy pénzügyekben kevéssel is, 
de jól szerepeltek és a női röplabda csapatnak, az egyetlen olyan sportágnak, ami 
csapatsportágnak a lányokat, a nőket képviseli. 
 
Monok Tibor elnök elmondta, hogy a képviselők munkája is hasonlít a sportvezetők 
munkájához, ugyanis rengeteg munka van, de kevés az elismerés. Hozzátette, hogy amikor 
győznek akkor miért nem győztek még jobban, amikor kikapnak, akkor meg miért kaptak ki. 
Elmondta, hogy az utolsó mérkőzésükön a kaposváriak állva tapsoltak, pedig egy vesztes 
mérkőzés volt. M egtapsolta a Képviselő-testületet a segítségükért. 
 
Szita Károly polgármester elmondta a testületnek, hogy akkor tudnak a legtöbbet segíteni, ha 
vesznek bérletet, és nemcsak elmondják a véleményüket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2675   Száma: 13.06.06/23/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2676   Száma: 13.06.06/23/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő előterjesztésről és a támogatás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
126/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub 
Kft. részére az általános tartalék terhére 14.900 e Ft de minimis támogatást nyújt a 2012/2013-as 
bajnoki évad rájátszásában való részvétel miatt felmerült többlet kiadások pénzügyi fedezetére. 



 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        M olnár György igazgató 
Határidő:                  2013. június 30. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a mai döntésükkel a Kaposvári Football 77 millió  
forint, a Kosárlabda Klub 37,5 millió forint, a férfi röplabda 26,2 millió forint és a női röplabda 
2,4 millió forint támogatást kapott. 
 
 

-----23. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 3. szám alatt lévő udvari 69 m2 alapterületű 
helyiség bérleti jogának átruházásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2677   Száma: 13.06.06/24/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 



127/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Compass Európai 
Ifjúsági Közösségért Egyesület a Kaposvár, Ady E. u. 3. szám alatt lévő udvari helyiség 2016.  
szeptember 30. napjáig tartó bérleti jogának a Gold Consulting Szociális Szövetkezet részére 
történő átruházásához azzal, hogy a Szövetkezet saját költségén vállalja 2013. december 31. 
napjáig a helyiségben a villanyhálózat és a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a nyílászárók 
pótlását és cseréjét a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igaz gatóságának műszaki 
ellenőrzése mellett. A Szövetkezet a beruházás értékének bérleti d íjba történő beszámítására nem 
tarthat igényt. A helyiség 2013. évi bérleti díja 21.537,-Ft+Áfa/hó, mely évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. 
 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Gelencsér I ldikó vezető főtanácsos 
                                 Szirják Imréné igazgató 
Határidő:                  2013. június 15. (határozat közlése) 
 
 

-----24. Előterjesztés a Kaposvár, Kecelhegyen található víztorony 10 m2 nagyságú 
területének bérbeadásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2678   Száma: 13.06.06/25/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



128/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9726/102 hrsz-ú, 
természetben a Kaposvár, Kecelhegyen található víztorony 10 m2 nagyságú területe távközlési 
állomás létesítése céljára kiírt, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja. A 
Közgyűlés a lefolytatott pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja és a víztorony 10 m2 
nagyságú területét 2013. június 15. napjától 2018. június 14. napjáig 1.200.000,-Ft+Áfa/év bérleti 
díjon a Telenor M agyarország Zrt.-nek bérbe adja. A bérleti díj minden év január 1. napjától az 
infláció mértékével emelésre kerül. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:   2013. június 15. (szerződéskötés) 
 
 

-----25. Előterjesztés a kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való eredményes 
részvételének vizsgálatáról----- 

-----Csatlakozó előterjesztés a kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való 
eredményes részvételének vizsgálatáról szóló előterjesztéshez----- 

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

 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az indítványának az a lényege, hogy a 
Kaposvári Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tekintse át, hogy a Kaposvár város által hirdetett 
közbeszerzéseken, illetve a Kaposvár város, amikor megrendelőként lép fel, akkor hogyan, 
milyen arányban, milyen feltételekkel vesznek részt kaposvári vállalkozások. Le lehet vonni 
következtetést abból, hogy a törvényes keretek között milyen lehetőség van arra nézve, hogy a 
kaposvári vállalkozásokat és kaposvári munkahelyeket jobban segítse. Hozzátette, hogy 
csatlakozó előterjesztést nyújtott be ehhez Polgármester Úr, aminek a lényege az, hogy igazából 
minden információ megtalálható a honlapon és nincs szükség ilyen vizsgálatra. Szerinte, ha a 
Polgármester vagy más város vezetője azt képviseli a nyilvánosság előtt, hogy a kaposvári 
vállalkozások milyen nagy számban jutnak lehetőséghez az önkormányzat megbízásából, akkor 
lehetőséget kell arra biztosítani, ha valaki szeretné kontrolálni, akkor megtegye. Elmondta, hogy 
az az adathalmaz, amely a város honlapján megtalálható és nyilvános, az nem biztosít lehetőséget 
arra, hogy olyan dolgoknak is mögé lássanak az érdeklődök, amit egyébként az önkormányzati 
bizottságnak lehetősége lenne megismerni. Példaként elmondta, hogy ha a fővállalkozónak nem 
kaposvári nyer, akkor alvállalkozókat kiket, milyen számban foglalkoztat Kaposvárról. Szerinte, 
ha Polgármester Úr kicsit is fontosnak tartja azt az önkormányzati törvényben szereplő garanciát, 
hogy a bizottságnak ellenőrző funkciója is van. Véleménye szerint, ha nincs aggodalma 
Polgármester Úrnak, hogy azok az arányszámok, amelyeket elmond a nyilvánosság előtt, azok 
nem felelnek meg a valóságnak, akkor meg kellene szavazni az előterjesztést. Elmondta, hogy a 
bizottságnak az ellenőrzés a dolga, amelyre javaslatot is tett. 
  

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

 
 



-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy nem érti az előterjesztést, amelyet dr. Lamperth 
M ónika képviselő asszony terjesztett a Közgyűlés elé, ugyanis olyan kérdéseket tett fel, 
amelyekkel nyitott kapukat döngetett. Elmondta, hogy évek óta – 2011 óta – megtekinthetőek, 
hogy melyik kaposvári vállalkozó nyert közbeszerzésen pályázatot. Hozzátette, hogy a 
közbeszerzési értékhatáron belül a bevont alvállalkozói teljesítést 10%-ban határozza meg a 
törvény. Elmondta, hogy az Önkormányzatnak nincs joga vállalkozó cégek üzleti adataiba 
betekinteni. Ha önként nem hozza nyilvánosságra, akkor nincs lehetőségük. Megjegyezte, hogy a 
baj az, hogy a 150 millió forint feletti közbeszerzési pályázatokon kaposvári vállalkozók nagyon 
ritkán indulnak, ugyanis nem tudják teljesíteni a feltételeket. 
 
Pintér Attila tanácsnok szerinte az az áttekintés, amelyet dr. Lamperth M ónika képviselő 
asszony kért még beszédesebb lehetett volna, ha nem azt az időszakot adja meg az 
előterjesztésében, hanem az egész Európai Uniós költségvetési időszakot tekintik át 2007-től 
2013-ig. Véleménye szerint elég egyértelmű ebből az áttekintésből, hogy a nagyberuházások 
túlnyomó többségét nem kaposvári cégek nyerték. Elmondta, hogy az az állítás, amelyet elég 
sűrűen elmond a város vezetése, hogy kaposvári cégek tudnak-e nyerni a kaposvári pályázatokon, 
az csak felemásan igaz. Alvállalkozóként részt tud venni, de fővállalkozóként a nagyértékű 
beruházásoknál csekély mértékben tudtak részt venni a kaposvári vállalkozások. Úgy érzi, hogy 
az áttekintés akkor lett volna egyértelműbb, ha a teljes Európai Uniós költségvetési időszakot 
áttekinti. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta a két előterjesztéssel kapcsolatban, hogy tisztába 
kell tenni azt, amelyet a Pintér Attila tanácsnok úr mondott. Hozzátette, hogy a Polgármesteri 
Hivatalnak világos a feladata és a f ilozófiája, ahol nem kötelező nyílt pályázat kiírása ott 
meghívásos pályázaton csak kaposvári vállalkozók vannak meghívva. Akkor nem járnak el így, 
ha Kaposváron nincs rá alkalmas vállalkozó. Elmondta, hogy a nagy pályázataikat azért nem 
nyerték el kaposváriak, mert nem pályáztak. Azt, hogy ki a nyertes azt nem háttér emberek,  
hanem törvény szabályozza a bírálat nyertességére vonatkozó szabályokat. Elmondta, hogy 
minden kiírást a bizottságok elnökei megkapnak, mint a bíráló bizottság tagjai. Hozzátette, hogy 
az ellenőrzési funkció az előkészítési szakban is maximálisan érvényesül. Elmondta, hogy 
minden bíráló  bizottsági ülésen ott vannak az illetékes bizottság tanácsnokai, ha nem tud eljönni,  
akkor a bizottság valamelyik tagja helyettesíti. Szerinte nem a Közgyűlésnek kell dönteni arról,  
hogy egy bizottság ilyen információkat megnézhessen, erre nem csak egy bizottságnak, hanem 
egy egyéni képviselőnek is joga van. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, ha minden úgy van, ahogy dr. Kéki Zoltán címzetes 
főjegyző úr elmondott, akkor nem érti, hogy miért nem lehet egy olyan döntést a Közgyűlésen 
meghozni, ami a bizottságot arra kéri fel, hogy ezt az összevetést elvégezze, hogy készítsen róla 
kimutatást. Szerinte azt a problémát, hogy nem jutnak vagy nagyon nehezen jutnak bizonyos 
kaposvári vállalkozások megbízáshoz a fogadóóráján  kapta mint kérést vállalkozóktól. Arra nem 
kapott felhatalmazást, hogy a cég nevét elmondja, de szívesen beszélgetne erről dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző úrra erről. Véleménye szerint, ha vannak olyan vállalkozók, akik úgy érzik,  
hogy nem egyenlőek az esélyek, akkor legalább Kaposváron kapjon lehetőséget minden 
kaposvári vállalkozó, hogy ebben a kérdésben tisztán lássanak. 
 



Szita Károly polgármester elmondta, hogy Pintér Attila tanácsnok úr minden bíráló bizottságon 
ott van, ugyanis nélküle nincs döntés, amellett a pályázatkiírást is látja. Elmondta, hogy midnen 
egyes saját beszerzésük által lefolytatott pályázati kiírásra csak kaposváriak kapnak meghívást. A 
25 millió forint értékhatár alatt levő áru- és szolgáltatások beszerzésére meghívásos pályázatot 
írnak ki,  amennyiben van kaposvári, aki olyan áruterméket tud árulni és tőle tudnak vásárolni,  
csak kaposváriak kapnak meghívást. Hozzátette, hogy ennek a Kormánynak köszönhetően 
lehetőséget adott arra a közbeszerzési törvény módosításával, hogy a 150 millió forint értékhatár 
alatt levő építőipari beruházásokat csak kaposváriak között versenyeztetik. Elmondta, hogy a 
többi az nyílt eljárás, amelyet az Európai Uniós jogszabályok és a saját jogszabályaik 
meghatároznak. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2679   Száma: 13.06.06/26/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való eredményes 
részvételének vizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 11.12 11.11 
Nem 8 44.44 44.45 
Tartózkodik 8 44.44 44.44 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2680   Száma: 13.06.06/26/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való eredményes 
részvételének vizsgálatáról szóló csatlakozó előterjesztés elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kaposvári vállalkozások városi közbeszerzéseken való 
eredményes részvételének vizsgálatáról szóló csatlakozó előterjesztést elfogadta. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----26. Előterjesztés a Közgyűlés 2013. évi munkatervének felülvizsgálatáról----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok javasolta, vegyék fel a szeptemberi Közgyűlés napirendjei közé, hogy a 
Kapos Holding működésének tapasztalatairól, különös tekintettel a működés  gazdasági és 
szervezeti hatékonyságának kimutatására, vizsgálatára készüljön előterjesztés. 
  
Szita Károly polgármester támogatta, hogy nézzék át 2,5 év működését, de javasolta, hogy a 



novemberi Közgyűlés elé kerüljön, ugyanis akkor döntenek a Tömegközlekedés támogatásáról. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2681   Száma: 13.06.06/27/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a kiegészítő javaslattal együtt az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
130/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 2013. II. félévi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja, egyben a november 14-i Közgyűlés napirendjét kiegészíti 
azzal, hogy a Kapos Holding Zrt. eddigi tevékenységét áttekinti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város munkatervéből az olimpiai reménységek támogatásáról szóló 
júniusi előterjesztést kiveszi. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----27. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2682   Száma: 13.06.06/28/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
131/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 278/2011. (XII. 15.) önkormányzati 

határozatának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető  
Határidő:   2013. december 31. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 185/2012. (XI. 15.) 
önkormányzati határozatban szereplő, a KVG Zrt-vel, a kommunális hulladék gyűjtésre, 
szállításra kötött közszolgáltatási szerződést 2013. december 31-ig terjedő időre, változatlan 
feltételekkel meghosszabbítja, és egyúttal a szerződésmódosítás lejárati határideje előtt, 
2013. évben új közbeszerzési eljárást folytat le a közszolgáltató kiválasztására. 
 

       Felelős:   Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
       Határidő:   2013. június 15. (szerződésmódosításra) 
   2013. augusztus 30. (közbeszerzési eljárás megindítása) 



3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 232/2012. (XII. 13.) önkormányzati 
határozatának határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  2013. augusztus 31. 

 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozatát 

visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
5.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat 1/b. 

pontját, valamint az azt módosító 92/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat 6. pontját 
visszavonja. 

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

 
6.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 55/2013. (III. 27.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Művelődési  
Intézet részére biztosítja a Szántó u. 5. szám alatti ingatlan 1 emeletén található 3 helyiség és  
a hozzá tartozó, kizárólagos használatú folyosó, mindösszesen 97.87 m2 helyiségcsoport 
használatát 2013. április 01. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra,  
mindösszesen 901.674,-Ft+ÁFA értékben azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj 
megfizetésétől eltekint, azonban az általános forgalmi adót az Intézet köteles az 
Önkormányzati részére havonta megfizetni. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:  azonnal 

 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jelen előterjesztés 
mellékletét képező a Nemzeti Művelődési Intézettel kötendő használati megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:  azonnal 

 



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

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2683   Száma: 13.06.06/29/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
132/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----29. Előterjesztés szakszolgálati intézmény működtetéséről ----- 
 

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

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

 
 



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2684   Száma: 13.06.06/30/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:46  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
133/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kaposvári M egyeközponti Tankerületének javaslatát a megyei pedagógiai szakszolgálati 
intézmény járási tagintézményének elhelyezésére az önkormányzat által működtetett Bárczi 
Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó épületében (7400 Kaposvár, Bárczi 
Gusztáv utca 2.), azzal, hogy az épület helyiségeinek esetleg szükséges átalakítására és 
felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. A Közgyűlés az átszervezéssel 
létrehozott szakszolgálati intézményegység működtetői feladatait  a jelenlegi működtetési 
kiadásokon belül vállalja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2013. június 25. (közlésre) 
 

-----30. Előterjesztés a S omogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő megkérdezte, hogy a Pedagógiai Intézetet a Kinizsi Iskolába 
való befogadás a Kaposvári Önkormányzatnak éves szinten milyen költséget jelent? 



 
Szita Károly polgármester elmondta, attól függ, hogy mennyivel több lámpa ég, ugyanis 
azokban a helységekben, amelyek üresek, ha figyelnek a pedagógusok, akkor nem kapcsolják fel 
a világítást. Hozzátette, hogy a fűtést nem lehet szakaszolni, ugyanis távfűtött intézményről van 
szó. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy az új köznevelési törvény, amely a 
megyeszékhelyen működő Klebelsberg Intézetnek a kötelezettségévé teszi a Pedagógiai Intézet 
működtetését, oda vezetett, hogy a korábbi megállapodás, amit a M egyei Önkormányzat, illetve 
Kaposvár város kötött a Kaposvári Egyetemmel, hogy ők majd működtetik a Pedagógiai Intézetet 
ezt sajnos fel kellett mondani az új törvényi szabályozás miatt. Hozzátette, hogy az előterjesztés 
hivatkozik egy miniszteri rendeletre, amely szerint a megyeszékhely városban kell elhelyezni a 
Pedagógiai Intézetet. Szerinte viszont miniszteri rendelet az Önkormányzat számára nem adhat 
feladatot, de nem világos az sem, hogy az Önkormányzatnak ad-e valamilyen kötelezettséget 
vagy az állam feladata és a Kaposvári Önkormányzat jótékonyságot gyakorol az állammal 
szemben és ad helyet a Pedagógiai Intézetnek. A későbbiekben szeretne kezdeményezően 
fellépni, hogy még milyen fontos intézmények elhelyezése, amely jelenleg méltatlan 
körülmények között van kaphasson hasonló módon valahol helyet. Véleménye szerint nem helyes 
eljárás, hogy egyfelől az állam kifejezetten politikai okokból államosítja az egész közoktatást, 
kivéve az óvodai nevelést, majd utána olyan megrendelőként jelenik meg az önkormányzatok 
felé, aminek a későbbi hatásait vagy költségkihatásait nem látják egyértelműen.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetés arra jó, hogy látszanak a számok, 
ugyanis nulla költségvetési többletet jelent. Kérte, hogy azok szavazzanak csak igennel, akik nem 
szeretnék, ha a Pedagógiai Intézetben dolgozó kollégák a szabad ég alatt töltsék a munkaidejüket. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2685   Száma: 13.06.06/31/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



134/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
M egyeközponti Tankerületének javaslatát a Somogy M egyei Pedagógiai Intézet elhelyezésére az 
önkormányzat által működtetett Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi 
Tagiskolájának épületében (7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21.) a következők feltételekkel 
támogatja: 
- A Somogy M egyei Pedagógiai Intézet elhelyezésére addig van lehetőség, amíg az épületben a 

Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolája működik. 
- Az épület helyiségeinek esetleg szükséges átalakítására és felszerelésére az önkormányzat 

kötelezettséget nem vállal.  
- A Közgyűlés a Somogy M egyei Pedagógiai Intézet működtetői feladatait a 2013/2014. 

tanévtől vállalja, amennyiben a jelenlegi tanévhez képest az önkormányzat számára 
többletköltséget nem okoz. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2013. június 25. (közlésre) 
 
 

-----31. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztését célzó (ÁROP-1.A.5-2013) pályázat benyújtásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2686   Száma: 13.06.06/32/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
135/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ÁROP-1.A.5-2013 azonosító 
számú, Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára című   
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 100 %-os támogatási igény mellett legfeljebb a pályázati 
felhívásban meghatározott maximum támogatási igény (jelenleg 40.000.000,- Ft) mellett. 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. augusztus 15. 
 
 
-----32. Szóbeli előterjesztés az egyes területekbe delegált személyekről szóló önkormányzati 

határozat módosításáról  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy új ifjúsági referense van a városnak,  Kovács Kristóf 
személyében. Tájékoztatta a testületet, hogy korábbi ifjúsági referensük Budapestre költözött. 
Javasolta, hogy helyette a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájába Kovács Kristóf vegyen 
részt, továbbá B. Rózsás Erzsébet kolléga nő helyett – aki az általános iskoláknak volt a referense 
a hivatalnál és a Klebelsberg Központ dolgozója lett –Budai Józsefné irodavezető asszony 
legyen. 
 

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2687   Száma: 13.06.06/33/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
136/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe delegált 
személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozata 4/IV/M . pontját a 
következőképpen módosítja: 
 
/IV. Egyéb testületek/ 
 
„M / Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
Budai Józsefné 
Kovács Kristóf” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szita Károly polgármester zárt ülést rendelt el, tájékoztatott mindenkit, hogy zárt ülést 
követően folytatják a nyílt ülést. 
 
 
 
 
 
 



-----33. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2691   Száma: 13.06.06/37/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
140/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
1 Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok 

alapján hozzájárul a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 
végző KAVÍZ Kft. 286.000 Ft-os névértékű, jelenleg Igal város tulajdonában lévő  
üzletrészének a KAVÍZ Kft. által névértéken történő megvásárlásához.  

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2013. június 30. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok 

alapján jóváhagyja a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 
végző KAVÍZ Kft. jegyzett tőkéjének eredménytartalékból 47.000 ezer Ft-tal való, illetve új 
üzletrész kibocsátásával és új tagok belépésével történő emelését az alábbiak szerint: 



 
Nagybajom Város Önkormányzata                      250 000 Ft 
Pálmajor Község Önkormányzata                      100 000 Ft 
Vásárosdombó Község Önkormányzata                      100 000 Ft 
Görgeteg Község Önkormányzata                      100 000 Ft 
Jákó Község Önkormányzata                      100 000 Ft 
Simonfa Község Önkormányzata                      100 000 Ft 
Bőszénfa Község Önkormányzata                      100 000 Ft 
Zselicszentpál Község Önkormányzata                      100 000 Ft 

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

-----34. Előterjesztés a KOMETA’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a KOM ETA ’99 Zrt. üzleti helyzetéről mikor kapják 
az első negyedéves jelentést? 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy az első negyedév végén, ami áprilisban 
jár le. Kérte M olnár György igazgató urat, hogy az előterjesztést készítsék majd el. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, hogy Kaposváron az embereket nagyon 
foglalkoztatja az, hogy mi lesz annak a 2 milliárd forintnak a sorsa, amit közpénzből egy cégbe 
fektetett az Önkormányzat. Továbbá, érdekli az embereket, hogy megnyugtatóan lesz-e hosszú 
távon munkahelyük a cégnél. Kaposváron mindenki érdekelt abban,  hogy a KOM ETA 
eredményesen működjön, hogy legyen hosszú távon az ott dolgozó embereknek munkájuk.  
Elmondta, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy egyrészt elhúzódtak a tőke befektetési 
tárgyalások, másrészt pedig az üzleti tervtől elmaradt az árbevétel. Indítványozta, hogy 
hallgassák meg a menedzsment válaszát, ugyanis szerinte elég hamar nyúltak a szerződésekhez és 
elég hamar módosítottak, biztosan érdekelné az embereket, hogy mi az oka ennek. 
 
Pintér Attila tanácsnok örült annak, hogy emlékezett Polgármester Úr, hogy a Közgyűlés mit 
határozott. Mivel a jelenlegi előterjesztést előző nap kapták meg és másnap reggel már tárgyalták, 
akár a negyedéves elemzés is elkészülhetett volna a cég tevékenységét illetően. Elmondta, hogy 
növekednek a bevételek, de nem olyan ütemben, ahogy az üzleti terv szerint kellene. Érdekesnek 



tartja, hogy az üzleti tervet már most aktualizálni kell, ugyanis amikor döntöttek róla, akkor az 
előterjesztő is azt mondta, hogy a legstabilabb eleme a koncepciónak,  az üzleti terv. Elmondta, az 
üzleti terv tavaly év végén készült és nyilván a befektetés ilyen értelemben később valósult meg 
és a tőkéhez való jutás befolyásolja az üzleti tervnek a megvalósítását. Szerinte nem jó jel, hogy 
már most ott tartanak, hogy az üzleti tervet kell aktualizálni 2013. júniusában. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságon az is elhangzott, hogy a 
KOMETA-nak az év eleje óta több mint másfélszeresére nőtt az árbevétele és már 45 új 
munkavállalót vettek fel.  Szerinte, ha ilyen irányba halad a cég további tevékenysége, akkor 
valószínűleg jó helyre fektette a város a pénzét. 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgatót és dr. 
Prohászka Balázs gazdasági igaz gatót. 
 
Giacomo Pedranzini ügyvezető igazgató elmondta, hogy az üzleti tervet azért kell aktualizálni,  
mert folyamatosan változik a világ és vannak új feltételek. Hozzátette, hogy van egy új 
igazgatósága a KOM ETA-nak, ahova bevettek két szakembert és egy külső tapasztalt 
szakembert. Elmondta, hogy Fekete István úr, aki a Henkel ügyvezető igazgatója volt jelenleg 
KOMETA igazgatósági tag. Ebből a szempontból fontosnak tartaná ellenőrizni még egyszer 
milyen volt a terv, milyen a stratégia és látni, hogy valamit még jobban tudnak csinálni.  
Elmondta, hogy az elkészített üzleti tervben, - amely az utolsó negyedév – 1 milliárd/hónap 
árbevétel és 470 dolgozó volt. Hozzátette, márciusban, amikor már biztos volt a változás, akkor 
már 1,5 milliárd, áprilisban 1,6 milliárd és májusban pedig 1,75 milliárd forint a bevétel. Bízik 
benne, hogy még fejlődni fog az árbevétel és plusz 50 ember már dolgozik a KOMETA-nál, 
amelyet egy pozitív lépésnek tart. Az üzleti tervben van egy nagyon fontos pont, mégpedig, hogy 
nem lehet rosszabb eredményt termelni. Elmondta, hogy stabil a cég és eredményes munkahely. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, ügyel arra, hogy az egész befektetésnek és a korábbi 
előterjesztésnek is volt egy része, amely zárt ülésen történt, ugyanis befektetői érdekeik vannak.  
Hozzátette, hogy a bizottsági ülés és a Közgyűlés is nyilvános, és mondhatná azt, hogy kényes a 
kérdés mert közpénz befektetéséről van szó. Szerinte ennek a kettőségnek kell megfelelni, hogy 
közpénzt fektetnek be, de tulajdonképpen befektetőként egy üzleti szereplőként járnak el.  
Véleménye szerint a kérdésekre adott válaszok megnyugtatóak voltak. Szerinte, ha a cég 
képviselője nem érzi úgy, hogy az információkat nem oszthatja meg a nyilvánossággal, akkor 
nem mondta volna el.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy világos a város álláspontja e tekintetben. Hozzátette, 
hogy van a KOM ETA és köztük egy megállapodás, a tőke egy részét befektették a másik felét is 
viszik, ha teljesülnek a feltételek. Ha nem teljesülnek, akkor nem kapnak pénzt. A szerződésük 
alapját képező üzleti terv az alapja mindannak, amirő l döntöttek. M eg van határozva a befektetett 
tőke visszavásárlási feltételrendszere és számukra az ahhoz adott garanciák is. Szerinte az irány 
helyes. Ismertette, hogy két dologról döntöttek, hogy a közjegyzői okiratot megkapják és  adják a 
következő részletet, továbbá, hogy nem ehhez viszonyítják a negyedik részletet, hanem az eredeti 
megállapodásuknak megfelelően utalják a pénzt. 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2692   Száma: 13.06.06/38/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 06 11:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
141/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KOM ETA’99 Zrt-ben végrehajtott 
tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozza: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a KOM ETA ’99 Zrt Alapszabályának alábbi 
módosítását jóváhagyja (módosítások dőlt betűvel):  

 
Az Alapszabály 9. és 36. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
 
9.4. SOFI S.p.A 
Székhely:   IT- 24122 Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 22/A 
Cégjegyzékszáma: 01168640173 
49.999 db 10.000,-Ft névértékű, törzsrészvényre, illetve 
1 db, 10.000 Ft (tízezer) névértékű, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag  
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényre jogosult. 
 
36. A társaságnál négy tagból álló felügyelőbizottság működik. A négy tagból egy tagot a 
Gt. 38. § (1) bekezdése alapján az üzemi tanács, két tagot – elsőbbségi részvénye alapján 
– a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata, egy tagot – elsőbbségi részvénye 
alapján – a SOFI S.p.A jogosult kijelölni. 

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

 



2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kometa’99 Zrt-ben történő 
tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött Szindikátusi szerződés II./10 pontja 
harmadik-negyedik francia bekezdése, és a III/9. pontja az alábbiaknak megfelelően 
változzon: 

 
 „- A második részlet átutalását követő 31. napon: 500 millió forint feltéve, hogy a 

Részvénytársaság közjegyző előtt nyilatkozik arról, hogy a Ruf-Carni s.p .a. és a 
Komfin Kft. tulajdonába kerülő 50.000 darab részvényt az Önkormányzat 
értékpapírszámláján hozza létre.” 

 
 „- A második részlet átutalását követő 62. napon: 500 millió forint feltéve, hogy az 

alaptőke-emelés során a Ruf-Carni s.p.a. és a Komfin Kft. tulajdonába kerülő  50.000 
darab részvényt az Önkormányzat javára óvadékba helyezték.” 

 
 „- Az Alapszabály 36. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  A társaságnál négy tagból álló felügyelőbizottság működik. A négy tagból egy tagot a 

Gt. 38. § (1)  bekezdése alapján az üzemi tanács, két tagot –  elsőbbségi részvénye 
alapján – a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata, egy tagot – elsőbbségi 
részvénye alapján – a SOFI S.p.A jogosult kijelölni 

   
  A részvényes ezt a jogát azon a közgyűlésen gyakorolhatja, amelynek napirendjén 

szerepel a felügyelőbizottság tagjai mandátumáról szóló döntés, ezt megelőzően csak 
akkor, ha olyan felügyelőbizottsági tag pótlásáról kell intézkedni, akit az elsőbbségi 
jogánál fogva már ő jelölt. Az elsőbbségi jog a felügyelőbizottsági tag visszahívására is 
kiterjed. A visszahívás jogát a részvényes a közgyűlésen kívül is gyakorolhatja.” 

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kometa’99 Zrt-ben történő 
tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött Befektetési Szerződés IV/1. pontja 
harmadik-negyedik francia bekezdése az alábbiaknak megfelelően változzon: 

 
 „- A második részlet átutalását követő 31. napon 500 millió forintot utal át, feltéve, hogy 

a Társaság közjegyző előtt nyilatkozik arról, hogy a Ruf-Carni s.p .a. és a Komfin Kft. 
tulajdonába kerülő 50.000 darab részvényt a Tőkebefektető értékpapír-számláján hozza 
létre.” 

 
 „- A második részlet átutalását követő 62. napon 500 millió forintot utal át, feltéve, hogy 

az alaptőke-emelés során a Ruf-Carni s.p .a. és a Komfin Kft. tulajdonába kerülő 
50.000 darab részvényt a Tőkebefektető javára óvadékba helyezték.” 

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

 



4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kometa’99 Zrt-ben történő 
tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött Befektetési szerződés V./1.o pontja az 
alábbiaknak megfelelően változzon: 

 
 „amennyiben a Kometa nem tud a f inanszírozó bankjaival a tulajdonosok által 

jóváhagyott tartalommal 2013. szeptember 30-ig az azt követő időszakra vonatkozó 
megállapodást kötni,” 

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

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

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


