
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 

Testületi ülés ideje: 2013. június 27. 
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 
 
 

 
  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  0 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  0 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 0 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 0 - 
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. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 



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

 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv-nézőket. M egállapította, hogy a 
testület 13 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, hogy vegyék fel a napirendek közé: 

- a Kaposvár, Balázs János utcában lévő műterem hasznosításáról és 
- a Desedai Látogatóközpont kivitelezői szerződésének megszüntetéséről szóló 

előterjesztéseket. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2707   Száma: 13.06.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:07  
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 2   11.11 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
154/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
 
- a Kaposvár, Balázs János utcában lévő műterem hasznosításáról szóló és 
- a Desedai Látogatóközpont kivitelezői szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. 
 
 
 
 



NAPIRENDEK: 

 
1.)Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
2.)Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
 

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

4.)Előterjesztés a kaposvári „Gyermekmosoly” játszótér-felújítási programról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

  
5.)Előterjesztés Kaposvár S zerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
6.)Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 40/2013. (VI. 7.) 

EMMI rendeletre benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
7.)Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 
8.)Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szerb György sportreferens 
 
9.)Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 

10.)Előterjesztés a Kaposvár, Balázs János utcában lévő műterem hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 



-----1. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a szippantott szennyvízre vonatkozó 
rezsicsökkentésről szól az előterjesztés, ugyanis az Országgyűlés most fogadta el a törvényt. 
Hozzátette, hogy 10%-os díjcsökkentésről van szó, ugyanis 2013. január 31-ei díj 90%-ára tettek 
javaslatot. Ismertette, hogy az alapdíj 3351 forintról 3016 forintra, azaz 335 forint nettó 
összegben csökken a szippantás során. Összesen bruttó 855 forinttal kell egy 5 m3 szippantás 
során kevesebbet fizetni az igénybe vett szolgáltatásért. Elmondta, hogy a bizottságok 
megtárgyalták és támogatták, kérte, hogy a Közgyűlés is fogadja el a rendeletmódosítást. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy előfordulhat-e olyan helyzet, hogy az a szolgáltató 
cég, amely az Önkormányzattal szerződésben áll szennyvízszállítással kapcsolatban a csökkentett 
díjak mellett nem fogja vállalni a szolgáltatás végzését? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a törvény azt írja elő, hogy a szolgáltatás 
biztosításával kapcsolatban pályázatot kell kiírni és akik vállalják a rendeletben meghatározott 
díjtételen történő szállítást, azokkal kötnek meghatározott időre szerződést és csak ők 
szolgáltathatnak. Hozzátette, hogy jelenleg van érvényes szolgáltatási szerződésük, amennyiben a 
cég jelezné, hogy nem vállalja, akkor új pályázatot írnak ki és a nyertes pályázóval kötnek 
szerződést a szolgáltatás biztosítására. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, ha a jelenlegi szolgáltató nem vállalja és újra pályáznak, 
az jelentheti-e azt, hogy lesz olyan időszak, amikor a szolgáltatás szünetel Kaposváron? 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy nem fordulhat ilyen helyzet elő. 
 
Pintér Attila tanácsnok hozzátette, hogy az előterjesztést támogatja, ugyanis a törekvéssel 
egyetért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2708   Száma: 13.06.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 33/2013.(VI.30.) önkormányzati 
rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
83/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságban és a Pénzügyi Bizottságban előkerült, hogy pár közületet érintő meghatározott 
műszaki vizsgálatának a díja is bekerült a változtatható díjtételek közé, amelyre nem tesznek 
javaslatot. Kérte, hogy a bizottsági javaslattal fogadják el a rendeletet. Elmondta, hogy az 
egyetértő véleményt az érintett szakhatóságtól, illetve érdekképviselettől megkapták, akik szintén 
elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Elmondta, hogy a közszolgáltatási díj csökkentéséről 
szól az előterjesztés, természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanok kéményeik tisztításánál 
2012. december 30-án alkalmazott díj 90%-ánál és a 2013. június 31-éig 90 %-ánál 
alacsonyabbnak kell lennie a szolgáltatási díjtételeknek, amelyet a rendeletük teljesít. Példaként 
elmondta, hogy egy jelenleg is hatályos díjakhoz viszonyítva a szén, illetve az olajtüzelés egyedi 
családi házas területeken levő kéményeknél 72%-os a csökkenés, amely 5100 lakást érint, az 
egyedi gázos lakásoknál 13100 lakás, társasház és családi házas területeken 47%-os a csökkenés 
mértéke, továbbá a gyűjtőkéményeknél szintek szerint fizetnek, amely 5000 lakást érint, ahol 
37,5%-os a csökkenés mértéke a jelenlegi díjakhoz képest. Hozzátette, hogy a múlt év decemberi 
díjak 90%-a alatt lévő díjak. Elmondta, hogy a bizottság támogatta, és kérte, hogy a rendeletet 
fogadják el. 



-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy előfordulhat-e olyan helyzet, hogy az a szolgáltató 
cég, amely az Önkormányzattal szerződésben áll a vesztesége mellet nem tudja vállalni ezt a 
tevékenységet Kaposváron? 
 
Szita Károly polgármester megnyugtatta Pintér Attila tanácsnok urat, hogy a kéményseprő-ipari 
szolgáltatás egy napig sem fog szünetelni Kaposváron, ugyanis mindig vannak vállalkozók, akik 
örömmel fogadják az Önkormányzat megrendelését. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, bizottsági ülésen megkérdezte a hivatal dolgozóit, 
hogy január 17-i ülésen hogyan döntött a Közgyűlés arról, hogy az elkövetkezendő időszakra 
milyen árakat javasolnak. Válaszként azt kapta, hogy kéménytípusonként volt, ahol 6%-kal és 
volt, ahol 150%-kal emelkedett. Elmondta, hogy Somogy megye és Kaposvár a mostani 
kormányzati döntésekkel valószínűleg rosszul járt, ugyanis a központi hatósági árakhoz képest 
megelőzően megpróbálta alacsony szinten tartani, amit helyesnek tart. Szerinte, amikor az Orbán 
Kormány úgy gondolta, hogy mindent jobban tudnak, akkor olyan döntést hoztak, hogy nekik 
magasra kelljen emelni, amelyből az következett, hogy 150%-os emelésre is sort kellett keríteni. 
Véleménye szerint látszik, hogy egy politikai kampány része, ahol Orbán Viktor és kormánya 
szórakozik a magyar emberekkel. Hozzátette, hogy az előterjesztést meg fogja szavazni, mert 
minden olyan tehercsökkentést, ami az embereknek pár forintot is jelent támogat. Elmondta, 
függetlenül attól, hogy egy kormányzati PR kampány része, meg fogja szavazni az előterjesztést. 
 
Pintér Attila tanácsnok megköszönte Polgármester Úr válaszát, s reméli,  hogy megnyugtató 
lesz a kaposváriak számára, hogy nem kell azért aggódniuk, hogy a szolgáltatás megfelelő  
színvonalon lesz-e elvégezve. Elmondta, hogy tájékozatlan a piacot illetően, ugyanis nem tudja,  
hogy hány olyan cég van még a piacon, akik ezt a tevékenységet el tudják végezni. M egerősítette 
dr. Lamperth M ónika képviselő asszony szavait, hogy teljesen egyértelmű, hogy drasztikus 
emelésnek voltak szemtanúi és szerinte is korábban alacsony szinten tartották a díjakat. Szerinte 
is látni kell azt, hogy egy nagyon drasztikus emelés után csökkennek 10%-ot. 
Szita Károly polgármester kérte a testületet, hogy olvassák el jobban az előterjesztést. Reagált 
dr. Lamperth M ónika képviselő asszony által elmondottakra, mely szerint örömmel részese a 
politikai PR kampánynak 67 ezer kaposvárival együtt, azért, hogy kevesebbet kelljen fizetni a 
villanyért, a gázért, a vízért, a csatornáért, a szemétszállításért, a szippantott szennyvízért és a 
kéményseprő-ipari szolgáltatásokért. Elmondta az előterjesztés kapcsán, hogy a kéményseprési 
díjak alacsonyabbak lesznek, mint a 2012-es árak, minimum 10%-kal. Hozzátette, hogy eddig a 
Kéményseprő-ipari Vállalat az éves díjat közel 2500 családtól kérte el. Kérte a Kéményseprő-
ipari Vállalatot, hogy azoktól a családoktól, ahol beszedte az első félévben az emelt díjat, az 
árkülönbözetet térítse vissza, hogy éves szinten az ő díjfizetési kötelezettségük is a 2012-es 
fizetendő szolgáltatási díj alatt maradjanak legalább 10%-kal. 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2709   Száma: 13.06.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 34/2013.(VI.30.) önkormányzati 
rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 6. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. 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 elmondta, hogy olyan lakossági igény vetődött fel, hogy 
nincsenek olyan parkjaik, ahova ki lehetve feküdni egy pléddel napozni. Ezért hoztak egy 
javaslatot erre vonatkozóan – a Füredi, a Béke, illetve a Városliget – három lakótelephez közeli 
terület, ahol meg lehet tenni. 
 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2710   Száma: 13.06.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 35/2013.(VI.30.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II.29.)  önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 7. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a kaposvári „Gyermekmosoly” játszótérépítési programról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 2010-ben azt vállalták, hogy teljesítik a kaposvári 
kismamáknak a kérését és egy 100 millió forintos játszótér fejlesztési, felújítási programot 
indítanak el. 2011-ben és 2012-ben ez irányú vállalásuknak nem tudtak eleget tenni az egész 
országot és a várost is érintő nemzetközi gazdasági válság miatt. Elmondta, hogy elérkezettnek 
látták az időt, hogy elővegyék korábbi vállalásaikat, azokat felfrissítsék, ezért a kaposvári 
kismamákkal többször találkoztak, többek között a Városházán, de emaileket is váltottak, hogy 
kikérjék a véleményüket, hogyan költenék el a 100 millió forintot. Hozzátette, hogy rengeteg 
javaslatot kaptak és a 100 millió forint mindazok teljesítésére nem lett volna elég, ezért született 
meg az a döntésük, hogy több mint 230 millió forintos játszótér fejlesztési és felújítási programot 
kezdenek el. Szándékuk ezt a programot a következő év gyermeknapjáig befejezni. Elmondta, az, 
hogy a felújítások hol történjenek meg, milyen játszóeszközöket helyezzenek ki, illetve hol 
építsenek új játszótereket, azokat a szülőkkel egyeztették. Megköszönte L. Balogh Krisztina 
főépítész asszonynak és kollégájának azt a nem kis  munkát, ami a közterületi játszótereik 
felmérésével,  fotózásával, illetve az átalakításra és a fejlesztésre szánt területeiknek a kijelölésére 
vonatkozik. Hozzátette, hogy ez az anyag mellékletként megtalálható a számítógépen. Felsorolt 
három fontos dolgot, az egyik, hogy 230 millió  forint nem kevés pénz, másik,  hogy a 
játszóeszközök sem olcsóak, harmadik pedig, hogy egy olyan játszótér fejlesztési programot 



hajtanak végre, amelynél elkezdenének egy olyan játszótér belső kialakítási rendet is, ahol 
legalább az új játszótereiket bekerítenék és ott, ahol vízvételi lehetőség van, ivókúttal látnák el.  S 
olyan komfort fokozattal bírnának a játszóterek, ahol a kismama, nagymama vagy éppen a 
nagypapa, aki az unokáját viszi a játszótérre, hasznosan el tudja tölteni a szabad idejét. Nem értett 
egyet a Műszaki Bizottság véleményével, mely szerint szüntessenek meg játszóteret, ugyanis nem 
szeretnének megszüntetni egy játszóteret sem. Hozzátette, hogy a szülők majd eldöntik, hogy 
melyik játszótérre nem viszik a gyermekeiket, és azon a játszótéren, ahol nem fordul meg 
kisgyerek, az magától meg fog majd szűnni, ugyanis arra nincs igény. Elmondta, hogy június 14-
éig minden játszóterüket megjavították ott, ahol hiba volt, hogy a nyári szünidőben biztonságosan 
lehessen használni. Hozzátette, hogy emellett új játszótereket is építenek a Füredi út mellett a 
Spar Áruház mögötti nagy zöld téren, a Béke-Füredi lakótelepen és a következő év elején 
gyakorlatilag új játszótér lesz – a játszóterek és a kis gyermekek tekintetében is a legforgalmasabb 
helyen – a Berzsenyi Parkban is. Elmondta, hogy a 230 millió forintos játszótér felújítási program 
tartalmazza a Sávház, illetve a volt Domus Áruház közötti közterület rendezésen belül 
megújítandó, illetve felépítendő játszótereiket, továbbá a Kaposszentjakabi városrészben, egy 
Európai Uniós program által felújított játszótereiket. Kérte a testületet, hogy fogadják el az 
előterjesztést, hogy a következő év május 31-éig kisgyermekeik örömére meg tudják valósítani.  
Elmondta, hogy a Füredi úti játszótéren csúszdapark is lesz, ha valaki arra járt az láthatja, hogy a 
földmunkák már megkezdődtek, amelyek össze lesznek hantolva, aztán megvárják míg ráhordják 
a humuszt, rokkannia kell a talajnak és ősszel be fogják füvesíteni. A tél folyamán szintén 
rokkanni fog és a kora tavasszal fogják rárakni a csúszdákat a kicsiknek és a nagyobbaknak is, 
más-más méretű csúszdákat. Javasolta mindenkinek, hogy olyan szívvel álljon neki ennek a 
programnak, hogy az egyik legkedvesebb munkájuk lesz, amelyet csinálni fognak az elkövetkező 
egy esztendőben. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte Polgármester Úrtól, hogy van-e más elképzelése a Cseri 
park tekintetében, ugyanis korábban oda kalandparkot terveztek. Véletlenül maradt-e ki a Cseri 
park, vagy egyáltalán nem is terveztek oda ilyen típusú fejlesztést. Továbbá megkérdezte, hogy a 
központi parkok – például a Berzsenyi park – jobban megvilágítottak lesznek-e mint jelenleg? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Cseri parkban nem lesz kalandpark, amelynek az 
az oka, hogy amikor a programot elképzelték és beadták Európai Uniós támogatásra, akkor közel 
sem nyertek annyit, amiért érdemes lett volna azt a beruházást megvalósítani, ugyanis sok önerő 
kellett volna hozzá. Elmondta, hogy pályáztatják a Városfejlesztési Programot és a 
Városfejlesztési Tervet, amelyre 40 millió forintot nyertek el és ezáltal a Cseri parknak lesz 
funkciója, de nem, mint kalandpark. Elmondta, hogy este 9 órakor be fogják zárni a körbe kerített 
játszótereket, ugyanis ez nem a nagy gyerekeknek készülnek. Hozzátette, ha a játszótereken azért 
fontos a közvilágítás, hogy ha a gyerekek még kint lennének, és jó idő van, de nem látnak már,  
akkor ott játszhassanak, de közbiztonsági szempontból is fontosnak tartják, hogy világítva 
legyenek. Elmondta, hogy ilyen probléma a Berzsenyi parkban fordulhat elő,  de amiatt, mert már 
nagyon szépek a fák és a külső fényt is jobba elfogja,  akkor,  amikor még az utcán világos van,  a 
parkban már nincs. Jogosnak és jogszerűnek tartja Pintér Attila tanácsnok úr felvetését. 
  
 
 



-----Hozzászólások----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő véleménye szerint egy jó és támogatható programról van szó, 
és ha végigcsinálja az Önkormányzat, akkor sok örömet szeret a családoknak,  az anyukáknak, de 
leginkább a gyerekeknek. Igazat adott Polgármester Úrnak abban, hogy addig, amíg nem látják,  
hogy melyik játszótérnél milyen igény van, addig nem szabad bezárásról dönteni. Érkeznek 
hozzá is panasszal a fogadóóráján, – például a Béke-Füredi lakótelepről – hogy egy adott 
térségben megváltozott a lakosság összetétele, nincsenek már kis gyerekek, az időseket zavarja,  
ha összejönnek a kamaszok. Szerinte ezekben a közösségekben a lakosság többsége toleráns és 
örül annak, ha ott lát kisgyerekeket. Véleménye szerint, ha Kaposvár elkötelezett amellett, hogy 
segíteni akarják azt, hogy minél több fiatal vállalkozzon arra, hogy családot alapítson, hogy minél 
több kisgyermek szülessen, amely egy komoly program, akkor ez irányba kell menniük.  
Javasolta, hogy készüljön egy olyan kérdőív, amit szakemberek megfelelő metodológiával 
elkészítenek és önkéntes munka keretében járják végig a középiskolások a játszótereket. 
Készüljön egy részletes kép arról, amikor már elkészültek a felújítások, hogy hol milyen igény 
van. Egyetért abban, hogy ez ügyben ne kapkodjanak, továbbá, hogy a Műszaki Bizottság nyílván 
jó műszaki szándékkal állt hozzá. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, régóta képviselő már,  de nem emlékszik rá,  hogy ilyen 
összegben és egy összegben ennyi pénzt fordítottak volna játszóterek felújítására és új játszóterek 
építésére, aminek örül.  Véleménye szerint nem elég megépíteni ezeket, de gondoskodni is kell 
arról, hogy egy-két éven belül ne amortizálják le őket. Nem tudja, van-e elképzelés vagy terv az 
őrzésre, legalább a kiemelt, illetve központi játszóterek tekintetében. Nem szeretné, ha arra sorsra 
jutna, mint a lakókörzetében levő Jókai liget, ugyanis ott is lenne igény játszótérre, de az ott 
éjszakázó hajléktalanok a játszóeszközöket elég alaposan tönkreteszik. Hozzátette, hogy amikor 
megépül az Intermodális Csomópont, akkor a része lesz a Jókai liget is és oda komoly pénzeket 
fognak beinvesztálni, akkor oda is egy szép játszótér épül, összefüggésben a Virágfürdővel.  
Elmondta, hogy emlékezete szerint a Tesco játszóteret a Tesco egy megállapodás keretében hozta 
létre s ő f inanszírozta, hiszen ugyanolyan érdeke volt a játszótér létrehozása, hogy amíg az egyik 
szülő bent vásárol, addig a másik szülő a gyerekkel játsszon. Nem tudja, próbálkoztak-e a 
Tescóval, hogy ahhoz a játszótér felújításához anyagilag is járuljanak hozzá. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy kevés olyan fejlesztési program van, amit ne lehetne jó 
szívvel támogatni, ezt az előterjesztést pedig kiváltképp. A város rendszerváltási időszakában 
nem volt arra példa, hogy ilyen összegben lehessen áldozni játszóterekre és ilyen típusú 
fejlesztésre. Elegendő volt számára Polgármester Úr válasza a tekintetben, hogy lesz 
világításkorszerűsítés is. A Cseri park vonatkozásában arra utalt, hogy néhány évvel ezelőtt még 
kalandparkot terveztek, de ehhez képest most a játszótér fejlesztési programban sincs benne.  
Várja a városfejlesztési stratégiát, hogy azon a területen az előterjesztőnek milyen szándéka és 
fejlesztési elképzelései vannak. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy gyermekeivel nagyon nagy felhasználója a 
játszótereknek, sok időt töltenek el Kaposvár játszóterein, és már várják az új játékokat. 
Tapasztalja azt a szomorú tényt, hogy sok szülő lehozza a játszótérre gyermekét és ott dohányzik. 
Javasolta, hogy ha megépülnek és felújításra kerülnek ezek a szép lakótelepek, akkor valamilyen, 
udvarias figyelemfelhívó táblát tegyenek ki. 
 



Torma János tanácsnok véleménye szerint az előterjesztést olvasva nem is baj, hogy kellett 
várniuk egy-két évet. Szerinte a 233 millió forint nagyon sok pénz, ahhoz, hogy a 100 millió 
forintos beruházás készüljön el, hiszen egy-két év elteltével több, mint a kétszeresét költhetik el a 
játszóterek felújítására. Körzetében sok játszótér van az egyszerűtől a súlypontiig, szinte minden 
játszóteret érinti valamilyen szinten ez a felújítás. Öröm számára, hogy az első központi játszótér 
a Béke parkban készül el október tájékán. Kíváncsian várják a lakótelepen élőkkel együtt, 
ugyanis szeretnék már minél előbb kipróbálni. Elmondta a Műszaki Bizottság javaslatáról, hogy 
ő volt az egyedüli, aki nem támogatta. M eggyőződése, hogy most nem szabad bezárni egy 
játszóteret sem, akármilyen pici. Szerinte ezt a programot meg kell valósítani és majd az idő, 
illetve az ott élő lakók, gyerekek döntsék el, hogy szükség van-e rá vagy sem. Véleménye szerint 
nagy változás lesz a lakótelepek életében ez alatt a rövid idő alatt. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a Képviselő-testület támogató véleményét. Elmondta, 
hogy azokat a központi játszótereken, ahova feltehetően a legtöbb gyerek járni fog őriztetniük 
kell még éjjel is, mert úgy járnak, mint a Jókai ligeti játszótérrel. Elmondta dr. Szép Tamás 
tanácsnok úrnak, hogy megkeresték a Tescót és a játszótér az ő tulajdonuk, ugyanis a Tesco 
építette. Az eredeti megállapodásuk az volt, hogy megépíti a játszóteret és továbbra is gondozza. 
M egkereste a Tescót, hogy itt az ideje, hogy kicsit felfrissítsék az ottani játszóteret is, és mivel a 
tulajdonában van, ezért azt ajánlották nekik, hogy a város a felét állja a felújításnak. Korrekt 
javaslatnak tartja, és azt a választ kapta vissza a Tescótól, hogy anyaggal szívesen hozzájárulnak.  
A Cseri parkkal kapcsolatban elmondta, hogy nem lehet mindenhova játszóteret építeni, ahol 
kettő-három gyermek van,  mert akkor játszótérből állna az egész város. Véleménye szerint oda 
kell fejlesztéseket vinniük, ahol már most tudják, hogy sok gyermek van, ez például a Kecelhegy, 
a Cseri parktól nem messze levő játszótér. Egyetértett Borhi Zsombor tanácsnok úrral, a 
cigarettával kapcsolatban. A játszótérre a kutyákat sem lehet bevinni és a bekerített játszótereknél 
könnyebb lesz, mert ott bezárják az ajtót, de már most sem szabad dohányozni a játszótereken. 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2711   Száma: 13.06.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:47  
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: 



155/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári „Gyermekmosoly” játszótér 
építési programról szóló előterjesztést. A Közgyűlés a programot elfogadja és annak pénzügyi 
fedezetére a 2013. évi költségvetési rendeletben 156 millió Ft-os keretösszeget különít el a 
céltartalékok között a pénzmaradvány elszámolásra rendelkezésre álló keret terhére. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 

M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. augusztus 31. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2712   Száma: 13.06.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Műszaki Bizottság javaslatáról, mely szerint zárjanak be játszótereket, az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 0 0.00 0.00 
Nem 12 92.31 66.66 
Tartózkodik 1 7.69 5.56 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

-----5. Előterjesztés Kaposvár S zerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról ----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2713   Száma: 13.06.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:48  
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: 
 
156/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Szerkezeti Tervének 
módosításával kapcsolatos javaslatot és a 10/2012. (II.  23.) önkormányzati határozat 1. pontjával 
jóváhagyott kérdésben Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. július 01.  
 
 

-----6. Előterjesztés a múzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 40/2013. (VI.7.) 
EMMI rendeletre benyújtandó pályázatról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy pályázatot szeretnének benyújtani a felépítendő 
látogatóközpont még vonzóbbá tételéhez és ehhez szükséges önerő. Kérték a Múzeumot, hogy 
állítsa össze azt a tematikát, amit jónak tart. Hozzátette, hogy annyiban módosulna a határozati 
javaslat, hogy nettóra számítják át a pályázatnak az értékét, illetve amellett az önerő értéke is 
nettóban szerepel. Elmondta, hogy a nettó 44.639 ezer forint költségnek kell pozitív pályázat 
esetén a 10%-át állniuk. 
 
 

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2714   Száma: 13.06.27/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a módosítással együtt 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: 
 
157/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a települési önkormányzatok által 
fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013.  
(VI.7.) EMM I felhívásra a Rippl-Rónai M egyei Hatókörű Városi M úzeum által a Deseda 
Látogatóközpontban állandó kiállítás létesítésére pályázatot nyújt be bruttó 56.692 eFt- 
költségvetéssel és  a visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett, nettó 44.639 eFt teljes költség 
alapján szükséges 10 % önerőt, 4.464 eFt-ot a 2013. évi költségvetés általános tartalékának 
terhére biztosítja. 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. július 2. 
 

-----7. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről----- 

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

 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy augusztus 14. és augusztus 20. között Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivál lesz Kaposváron. Elmondta, hogy tapasztalhatták azok, akik a kulturális 
eseményeken részt vettek, hogy nemcsak a zenéről szól, hanem mindig szeretnének valami olyat 
mellé tenni, amellyel valamilyen részét be tudják mutatni Kaposvárnak. Például a Rippl-Rónai 



kiállítás és most a Szász Endre kiállítás. Ebből k ifolyólag az előterjesztésben szereplő szöveggel,  
illetve a helyek valamelyikére Szász Endre emlékére egy emléktáblát helyezzenek fel. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Dr. Szép Tamás tanácsnok ismertette és ezúton megköszönte, hogy pár képviselőtársával együtt 
40 ezer forinttal támogatták az emléktáblát. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2715   Száma: 13.06.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:51  
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: 
 
158/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvárért Közalapítvány 
Szász Endre festőművész tiszteletére tervezett emléktábla elhelyezését engedélyezi. 
Az emléktáblán elhelyezésre kerül Bara Barnabás szobrászművész Szász Endrét ábrázoló bronz 
domborműve, mely alatt a következő szöveg olvasható: 
 

„A halhatatlanság a képek dolga, nem az enyém.” 
     (Szász Endre szignója, mint aláírás) 

 
Szász Endre 
festőművész 
(1926-2003) 

 



aki néhány évig Kaposvárott volt diák, 
és élete utolsó két évtizedében a Kaposvárhoz közeli Várdán élt és alkotott. 

 
Kaposvárért Közalapítvány 

2013 
 
Az emléktábla elhelyezésére az Alapítvány választása szerint vagy a Teleki utca 7. szám alatti 
volt tűzoltó szertárnak a Múzeum utca felöli falán, vagy a Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola Anna utcai oldalán kialakított vakablakban kerülhet sor. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    L. Balogh Krisztina főépítész   
Határidő:   2013. augusztus 18. 

 
 

-----8.. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy közeleg az olimpia,  bármennyire is messzinek tűnik 
a 2016-os esztendő. Reményei szerint a magyar sportolókért és a kaposvári sportolókért is 
szurkolhatnak majd Rióban. Elmondta, hogy ez a javaslat a legjobb konstrukciót próbálta 
megtalálni és megkeresni annak érdekében, hogy az olimpiára esélyes sportolóknak valamilyen 
támogatást tudjanak nyújtani. M egköszönte Borhi Zsombor tanácsnok úrnak, arra a konstrukcióra 
vonatkozó felvetését, amely azt a célt szolgálta, hogy létrejönne egy olyan kuratórium, amelynek 
egyrészt feladata felmérni, hogy kik esélyesek olimpiai részvételre kaposvári sportolóként. 
M eghatározott feltételek alapján javaslatot tenni a közalapítvány tagságának, hogy kiket és 
milyen mértékben támogatna és eljárni annak érdekében, hogy ne csak a város legyen ennek az 
alapnak a pénzügyi befizetője, hanem, hogy a lehető legtöbb gazdálkodó szervezetet is meg 
tudják nyerni. Elmondta, hogy éves szinten 4 millió  forint támogatásra gondoltak dr. Kéki Zoltán 
címzetes főjegyző úrral. Szerintük ez az összeg elégséges lesz arra, hogy megduplázódjon a többi 
vállalkozó szervezet által való támogatással. Hozzátette, hogy a mostani szövetségi 
kapitányokkal való beszélgetések alapján négy olyan sportoló körvonalazódik, akiknek a szakma 
is reális esélyt ad arra, hogy kijuthassanak Rióba. Elmondta, hogy erre a félévre 2 millió forint 
támogatásra hoztak be javaslatot, úgy, hogy a beérkezett igények függvényébe és a döntés után 
kerülne átutalásra a meghatározott összeg a Kaposvárért Közalapítvány számlájára. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok előzményként elmondta, hogy azon dolgoznak egy ideje, hogy ez a 
civil kezdeményezés, amihez a város ezzel a lépésével csatlakozik, egy olyan megoldás lehessen, 
aminek a végeredménye tényleg az lesz, hogy lesz kaposvári olimpikonjuk. Bízik benne,  ha lesz, 



akkor valamiféle eredményt is szállít majd a városnak. Céljuk az, hogy kaposvári, elsősorban 
lokálpatriótákat, cégeket szeretnék megnyerni és el szeretnék érni egy idő után, hogy egyfajta 
sikk legyen ehhez a klubhoz tartozni. Arra is gondoltak, hogy a versenyzők mellett az edzőket is 
mindenképpen szeretnék belevonni ebbe a körbe, hiszen a kettő csak együtt működik. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2716   Száma: 13.06.27/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:55  
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: 
 
159/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1/  Kaposvár MJV Közgyűlése megtárgyalta az Olimpiai reménységek támogatásáról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy a kaposvári olimpiai reménységek támogatásának 
megszervezésére a Kaposvárért Közalapítványt kéri fel. A Közgyűlés az olimpiai 
reménységek támogatásáról szóló szabályzatot az előterjesztés mellékletének megfelelően 
elfogadja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő:  2013. augusztus 31. 
 

2/  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvárért Közalapítvány kaposvári olimpiai 
reménységek felkészülését segítő tevékenységét az általános tartalék terhére 2 millió forinttal 
támogatja 2013. második félévére és egyben felkéri a kaposvári gazdasági társaságokat, 
magánszemélyeket, hogy a közalapítványt e közhasznú tevékenységét szintén támogassák. A 
támogatás részleteinek utalására a kuratóriumi döntésnek megfelelő időpontokban és 
összegekben kerülhet sor. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. augusztus 31. 



-----9. Előterjsztés a Deseda Látogatóközpont kivitelezői  
szerződésének megszüntetéséről ----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a BITT Kft. nyerte el fővállalkozásban ezt a 
beruházást. Hozzátette, hogy a BITT Kft. öncsődöt jelentett, de nem zárta ki, hogy folytathatta 
volna az építkezést, de nem tette, ezért szerződést szeretnének bontani az előterjesztésben leírt 
feltételek alapján, annak érdekében, hogy minél előbb ki tudjanak írni közbeszerzési pályázatot. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az előző pályázatuk sikerét érdemben nem 
befolyásolja az, hogy féléves csúszással valósul meg a látogatóközpontnak a kivitelezése? 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy nem, ugyanis 2013. december 31-éig van 
a pályázat elnyerése kapcsán jóváhagyott szerződésük. Hozzátette, hogy lehet kérelmezni a 
határidő kitolását, de nem szeretnék kérni. Sietnek annak érdekében, hogy augusztusban, kora 
ősszel el tudjanak kezdeni építkezni és december 31-ével be tudják fejezni és tavasszal pedig 
megnyitni. 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2717   Száma: 13.06.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.66 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
160/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-2.1.1/A-2f-2009-
0002 azonosítószámú, Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt keretében a 



Deseda látogatóközpont kivitelezése tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 
keretében a kivitelezést elnyert vállalkozóval kötött szerződés megszüntetéséhez hozzájárul, 
és az előterjesztés mellékletét képező, a megszüntetésről szóló kölcsönös nyilatkozat 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

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

 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvár, Balázs János utcában lévő műterem hasznosításáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a június 6-ai Közgyűlésen nem hoztak döntést a 
műterem, lakás bérbeadásáról. Hozzátette, hogy két kiváló pályázóról nem tudtak dönteni, mert 
egyik sem kapott többséget. Javasolta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
véleményét támogassa a testület, mely szerint Horváth János M ilánnak adják oda határozott időre 
a műterem, lakás bérleti jogát. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2718   Száma: 13.06.27/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 27 18:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91.67 61.10 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 8.33 5.56 
Szavazott 12 100.00 66.66 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



161/2013. (VI. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Balázs J. u-i,  az 
ingatlan-nyilvántartásban 7819/6 hrsz. alatt felvett, három egységbő l álló  műterem együttes 
középső részén lévő, 100 m2 alapterületű helyiségcsoportot műterem céljára,  jelenlegi műszaki 
állapotában Horváth János M ilán festőművész és Horváth Balázs szobrászművész térítésmentes 
használatába adja 2013. június 15. napjától addig az időpontig, amíg a művészek  művészeti 
tevékenységüket városunkban végzik. A műterem használatával kapcsolatos rezsi költségek a 
használókat terhelik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
Határidő:  2013. június 15. (határozat közlése) 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy dr. Nadrai Norbert igazgat úrnak 
jövő hét szerdáig (július 10-éig) leadni, hogy mikor nem elérhetőek, mikor vannak az ország 
másik végén, illetve külföldön. U gyanis elképzelhető, hogy kell rendkívüli Közgyűlést 
összehívni, és a lehető legnagyobb többséggel szeretné a Képviselő-testületi ülést megtartani. 
Elmondta, hogy az egyik ülésen nem tud részt venni, majd Oláh Lajosné alpolgármester asszony 
fogja levezetni, ugyanis dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr szerint a legkorábbi július 16-a a 
legkésőbbi időpont pedig augusztus 10-e amikor dönteniük kell. Hozzátette, hogy kettő napirend 
biztosan lesz, az egyik a Gépipari, illetve a Közgazdasági iskolaigazgatói pályázatát július 8-áig 
kell beadniuk,  szeptember 15-ével kell kinevezni őket. Közben le kell bonyolítani a 
Nevelőtestületi Értekezleteket és az Önkormányzatnak is véleményt kell mondania a pályázókról, 
ennek legkésőbbi időpontja augusztus 10-e. A másik előterjesztés, mivel egy új pályázat jelent 
meg a környezetvédelem kapcsán, a hulladékgazdálkodás kapcsán gépek vásárlására is. Ennek a 
pályázatnak is lehet, hogy lesz önereje és, ha önerő igénylése tekintetében felmerül, akkor 
Képviselő-testületi döntés szükséges. Megkért még egyszer mindenkit, hogy csak azokat az 
időpontokat adják meg, amikor egész biztosan nem tudnának egy rendkívüli Közgyűlésre eljönni.  
A szabadság előtt állóknak jó pihenést kívánt. 
 
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 


