
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
Testületi ülés ideje: 2013. június 10. 
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 0 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 0 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 0 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
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 13 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, hogy Kiss Tamás képviselő úr 
távolléte miatt Dér Tamás tanácsnok urat válasszák meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
  



Szavazás eredménye 
 

#: 2696   Száma: 13.06.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 10 17:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Kiss Tamás képviselő távolléte miatt Dér Tamás tanácsnokot jegyzőkönyv-
hitelesítőnek megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
142/2013. (VI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. június 10-i ülésére Kiss Tamás képviselő 
távolléte miatt Dér Tamás tanácsnokot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2696   Száma: 13.06.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 10 17:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



143/2013. (VI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 

 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

NAPIREND: 
1.) Előterjesztés az árvízi védekezés támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
 

-----1. Előterjesztés az árvízi védekezés támogatásáról ----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy amiatt kérte a rendkívüli ülést, ugyanis már a 
híradásokból hallani lehetett, hogy a Duna mentén az ott élők heroikus  küzdelmet folytatnak a 
Duna magas vízállása miatt. Óriási erőfeszítést kíván mindenkitől, hogy az árvíz levonulását 
követően is el lehessen mondani, hogy helytállt mindenki az országban. Érzékelhetik, hogy 
kivétel nélkül mindenki kiveszi a részét az árvízvédelmi munkálatokból a somogyiak és a 
kaposváriak is, nemcsak a hivatalos állományra gondol, hanem sok esetben arra a sok jó szóra, 
amit a kaposváriak is megfogalmaznak. Elmondta, hogy az Önkormányzati Szövetségek úgy 
döntöttek, hogy azzal a kéréssel fordulnak a települési önkormányzatokhoz, hogy ki-ki erejéhez 
mérten lakószámokat figyelembe véve 50 és  100 forint közötti összeggel támogassák és 
emberenként járuljon hozzá azért, hogy segítséget tudjanak nyújtani a bajba kerülteknek. Úgy 
döntött a testület felhatalmazása alapján, hogy 100 forinttal járulnak hozzá, amely 6,7 millió  
forint támogatást jelent az árvízvédelmi munkákhoz, illetve az ott élő emberek megsegítésére.  
M ivel a testület felhatalmazta, hogy két közgyűlés között ilyen ügyekben dönthet, úgy tartotta 
helyesnek, hogy még melegében a Közgyűlés jóváhagyását is kéri.  Kérte, hogy a 6,7  millió  
forintos támogatást a kaposváriak nevében szavazzák meg. Elmondta, hogy a Kincstár számlájára 
utalják a pénzt, így az önkormányzati felhívásukban is szerepel, megjegyezve, hogy mire adták. 
Abban a reményben teszik, hogy hozzájuk hasonlóan sok önkormányzatnak lesz erre lehetősége 
és az ott élő embereknek tudniuk kell, hogy ha bajba jutnak nincsenek egyedül ebben az 
országban és azok a települések és településeken élő polgárok is segítő kezet nyújtanak, akik az 
árvíztől messzebb vannak. Hála isten Kaposvár messze van tőle, de segíteni szeretnének. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy megfordult-e az előterjesztő fejében, hogy 
közvetlenül egy önkormányzatnak vagy településnek adják a támogatást? Egy olyan településnek 
vagy városnak, amelyik leginkább bajban van? 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy megfordult a fejükben,  de hamar 
elvetették ezt a lehetőséget, ugyanis az árvízvédekezésben résztvevők irányítói tudják, hogy hol 
van a legnagyobb baj, és hogy tudják célszerűen az általuk nyújtandó támogatást a 



leghatékonyabban odacsoportosítani, ahol arra szükség van. Ezért választották a Kincstár 
számláját. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy támogatja az előterjesztést és reméli, hogy sok 
önkormányzat csatlakozik hozzájuk, hiszen, ha baj van, akkor segíteni kell. Elmondta, hogy a 
képviselői tiszteletdíjából felajánlott 10 ezer forintot erre a célra. Kérte a Képviselő-testületet, 
hogy csatlakozzanak hozzá, illetve kérte a hivatalt, hogy a következő tiszteletdíjkor utalják át. 
 
Pintér Attila tanácsnok csatlakozott Torma János tanácsnok úr hozzászólásához. Kérte, hogy 
legyen lehetőségük a képviselőknek adományozni. Véleménye szerint a városnak létre kellene 
hoznia egy számlát erre a célra,  hogy aki Kaposváron és kaposváriként szeretné befizetni az 
adományát, az megtehesse. 
 
Dér Tamás tanácsnok szerinte is nagyon fontos az előterjesztés. Felhívta a figyelmet, hogy 
Kisoroszi polgármestere a hírekben a kaposváriak helytállásáról beszélt, ugyanis a Kaposvári 
Kötél M entőegyesület Kisorosziban van, és ott szolgálnak. Elmondta, hogy mikor bajban vannak,  
akkor össze tudnak fogni és ez jó érzés. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte mindenkinek a hozzászólását. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2695   Száma: 13.06.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 10 17:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
144/2013. (VI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a dunai árvízi védekezés 
munkálatainak kiadásaira 6.700.000 Ft támogatást nyújt a M ÁK 10032000-01220122-30000003 
Önkormányzatok hozzájárulása védekezési feladatokhoz elnevezésű számla javára.  



 
Felelős:                  Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:      M olnár György    gazdasági igaz gató 
Határidő:               azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a héten vagy a következő héten rendkívüli 
Közgyűlés lesz. Tájékoztatásként elmondta, hogy június 7-én 1 óra 15 perc alatt 54 mm csapadék 
árasztotta el a várost. Hozzátette, hogy a város havi átlagos csapadékmennyisége 35 mm. Jelentős 
károkat okozott a városban, nemcsak magántulajdonú ingatlanokban, hanem a közútjaikban,  
műtárgyaikban is. Kollégái a napokban mérik fel a vis maior  igényeket és ahhoz, hogy vis maior  
pályázatukat be tudják nyújtani, ahhoz Képviselő-testületi döntésre lesz szükség. Elmondta, hogy 
amikor a kárfelmérés megtörténik és a pályázat is összeáll, akkor kérni fogja a testület döntését, 
mert határidőhöz kötött. 

 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 


