
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2013. augusztus 7. 
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 1 - 
  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 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 0 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 



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

Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv-nézőket. M egállapította, hogy a 
testület 16 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy elsősorban iskolaigazgatói 
pályázatok véleményezéséről és másodsorban a honlapon levő előterjesztések miatt tartanak 
rendkívüli köz gyűlést. 
Kérte, hogy vegyék fel a napirendi pontok mellé: 

- a KOM ETA 99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések 
módosításáról, 

- a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt benyújtandó vis maior 
támogatási kérelem hiánypótlásához, 

- a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti 172 m2 alapterületű üzlethelyiség 
hasznosítására kiírt ajánlatkérési felhívásról, 

- a Kaposvár, Laktanya u-i piac területén „ruha udvar” kialakításáról, 

- a 103/2013.(V.22.) önkormányzati határozat módosításáról, 

- a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület helyiségigényéről, 

- a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. helyiségigényéről és 

- Slezák István földhaszonbérlő méltányossági kérelméről (zárt anyagok közt található) 
szóló előterjesztéseket. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2729   Száma: 13.08.07/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



170/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
 
- a KOM ETA ’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések 

módosításáról, 

- a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt benyújtandó vis maior 
támogatási kérelem hiánypótlásához, 

- a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti 172 m2 alapterületű üzlethelyiség 
hasznosítására kiírt ajánlatkérési felhívásról, 

- a Kaposvár, Laktanya u-i piac területén „ruha udvar” kialakításáról, 

- a 103/2013.(V.22.) önkormányzati határozat módosításáról, 

- a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület helyiségigényéről, 

- a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. helyiségigényéről és 

- Slezák István földhaszonbérlő méltányossági kérelméről (zárt anyagok közt található) 
szóló előterjesztéseket. 

 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5. és a 6. számú mellékletei tartalmazza. 

NAPIRENDEK: 
 
1.)Előterjesztés az Eötvös Lorán d Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
2.)Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
3.)Előterjesztés a KOMETA 99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések 

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

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

módosításának véleményezéséről, ezzel összefüggő rendeleti szabályozásról, egyes 
módosítások partnerségi körének meghatározásáról, valamint módosítási szándékok 
elbírálásáról 

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

  



5.)Előterjesztés a Közgyűlés lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 
nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos 
állásfoglalásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 
6.)Előterjesztés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft rendkívüli támogatási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
7.)Előterjesztés a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 15.) VM rendelet alapján 
benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
8.)Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt benyújtandó 

vis maior támogatási kérelem hiánypótlásához 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
9.)Előterjesztés a Kapos vár, Noszlopy G. u. 6.  szám alatti 172 m2 alapterületű üzlethelyiség 

hasznosítására kiírt ajánlatkérési felhívásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
10.)Előterjesztés a Kaposvár, Laktanya u-i piac területén „ruha udvar” kialakításáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:   M olnár György igazgató 
     Szirják Imréné igazgató 
 
11.)Előterjesztés a 103/2013.(V.22.) önkormányzati határozat módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
12.)Előterjesztés a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület helyiségigényéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
13.)Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. helyiségigényéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
14.)Előterjesztés Slezák István földhaszonbérlő méltányossági kérelméről 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zolátn címzetes főjegyző 
 Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
 



Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kaposváron – ellentétben a többi magyarországi 
város jelentős részétől – nem kell vízkorlátozást bevezetniük a kánikula ellenére sem. Hozzátette, 
amikor a város úgy döntött, hogy saját vízbázisát alakítja ki,  akkor két cél vezérelte. Az egyik, 
hogy az országban az egyik legolcsóbb víz- és csatornadíjat tudja biztosítani, amely a mai napig 
így van Kaposváron, a másik pedig, hogy elegendő v izük legyen és ne legyenek rákényszerülve 
másokra. Elmondta, hogy a város vízkapacitása jelenleg 12800 m3/nap és 17000 m3 víz áll 
rendelkezésükre naponta.  
M egköszönte mindazoknak, akik a város egy jelentős munkahelyteremtő beruházásának az 
avatásán részt vettek. Hozzátette, hogy egy 10000 m2-es üzemcsarnok – Cabero Kft. – épült a 
Keleti Ipari Parkban,  amellyel egy új ipari üzem települt Kaposvárra. Felhívta a figyelmüket a 
M unkaügyi Központ júniusi statisztikájára, melyben tájékoztatják a Hivatalt, hogy az előző év 
júniusához képest 643 fővel csökkent az álláskeresők száma egy év alatt. Bízik benne, hogy ez 
egy tartós folyamat lesz. 
Elmondta, hogy a Youth Football Fesztiválon már túl vannak, amelyen 3000 fiatal, több mint 30 
országból a város vendége volt.  
Tájékoztatott mindenkit, hogy augusztus 13-án (kedden) a Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 
nyílik meg, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt, a Szivárvány Kultúrpalota délelőtti és 
esti programjára, továbbá a Kossuth térre, ahol a fesztivál ideje alatt programok lesznek. 
 
 

-----1. Előterjesztés az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről ----- 

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

 
Szita Károly polgármester az előterjesztés kapcsán kérte, hogy Horváth M iklós főigazgató urat 
hívják meg a szeptemberi Közgyűlésre, ugyanis hosszú esztendőkön keresztül a kaposvári oktatás 
életének meghatározó egyénisége volt. Elmondta, mivel nyugdíjba vonul szükség volt egy 
pályázat kiírására, amelyre egy jelentkező volt. Köszöntötte Horváth Zoltán Andrást. Ismertette a 
nevelőtestületi támogatottságát, mely szerint a vezetői programját 97%-ban és az alkalmazotti 
értekezlet pedig 100%-ban támogatta igaz gatói kinevezését. Továbbá köszöntötte és elmondta, 
hogy az előterjesztés kapcsán még meghívott vendégük Frányó Zsolt – volt kollega – aki a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot képviseli. Elmondta, hogy január 1-jétől állami 
fenntartásba kerültek az oktatási intézmények, az adott település Képviselő-testületének az a 
lehetősége, hogy véleményt mondjon a beérkezett pályázatokról és ezt követően a 
véleményeknek meg kell jelennie abban a felterjesztésben, amit a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ tesz a Klebelsberg Intézet felé. Hozzátette, hogy az iskolaigazgatói 
kinevezésre a Klebelsberg Intézet jogosult. Megadta a lehetőséget Horváth Zoltán András 
pályázó részére, hogy három perc keretén belül mondja el, amit fontosnak tart. 
 
Horváth Zoltán András pályázó köszöntötte a Közgyűlés tagjait. Elmondta, hogy a pályázata 
tartalmazza mindazt, amit fontosnak tart az iskolánál. Ami a motivációt jelentette számára, az az, 
hogy nagyon kötődik az iskolához. Ú gy érzi, hogy a koránál és a tapasztalatainál fogva alkalmas 
lenne a feladatra. Elmondta, hogy a megyének a legnagyobb szakképző intézményéről van szó, 
ahol 1350 gyerek és 170 dolgozó van. Szerinte nem mindegy az, hogy ez az iskola tovább viszi-e 
azokat a hagyományokat, amiket eddig megvalósított. Meglepődött azon, hogy más pályázó nem 
volt. Elmondta, hogy ezután arra kell törekednie, hogy a hagyományokat, amiket eddig 



megteremtett az iskola megpróbálja megtartani és egy-két apróságon javítani. Kérte a testületet, 
hogy támogassák a pályázatát azért, hogy tovább tudja vinni azt a lehetőséget, ami eddig is 
megvolt. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Horváth Zoltán András pályázó személye nem 
ismeretlen a Képviselő-testület számára, ugyanis a Térségi Integrált Szakképző Központjuk 
alapításától kezdődően igazgatói feladatát látja el addig, amíg az új tisztségébe nem kerül. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Csató László tanácsnok tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottság megtárgyalta a pályázatot és egyhangúan támogatta Horváth Zoltán András 
kinevezését. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő elmondta, amikor a Térségi Integrált Szakképző Központokat 
igen jelentős Európai Uniós és állami támogatással létrehozta a Kormány, akkor a legfontosabb 
szempont az volt, hogy a szakképzést a piaci megrendelőkkel jobban összhangba hozza. Szerinte 
a TISZK-nek egy óriás kihívás volt, továbbá az, hogy a jelentős többletforrásokkal megépített új 
intézmények, műhelyek a lehető legjobban hasznosuljanak a szakképzés számára. Tudja Horváth 
Zoltán András pályázóról, hogy komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az új rendszer 
a lehető legjobban szolgálja a szakképzést és a gyerekek tudását. Szerinte egy ilyen elkötelezett 
hozzáállás sokat számít az intézmények élén. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy támogassa az 
előterjesztést. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2730   Száma: 13.08.07/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Horváth Zoltán András pályázatának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



171/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 2011. évi CXC. törvény 68 § (1)  bekezdése szerinti véleményezési 
jogával – Horváth Zoltán Andrásnak az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatát támogatja.  
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert  igazgató 
Határidő:           2013. augusztus 12. 
 
 
Szita Károly polgármester sok sikert és jó munkát kívánt Horváth Zoltán András úrnak. 
 
 

-----2 Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági S zakközépiskola intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy lejárt Keczeli László igazgató úr igazgatói 
megbízása és ezért a fenntartó új pályázatot írt ki az állás betöltésére. Hozzátette, hogy két 
pályázó, a jelenlegi igazgató Keczeli László és Trembeczki Csaba tanár úr pályázata érkezett. 
Köszöntötte a két pályázót. Kérte a pályázókat, hogy három percben osszák meg a testülettel 
mindazt, amit fontosnak tartanak. Hozzátette, utána ismerteti a nevelőtestületi véleményeket és 
kérte dr. Csató László tanácsnok urat, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
véleményét is mondja el. 
 
Keczeli László pályázó köszöntött mindenkit. A pályázata kiegészítéseként elmondta, hogy 
fontos az integráció. M ájus 31-éig el kell végezni, amely egy nagyon nagy feladat és egy olyan 
stábnak kell felállnia, aki tudja, hogy mit csinál és van tapasztalata. Hozzátette, hogy jelenleg ez 
náluk megvan, bízik a kollégáiban, hiszen megcsinálták a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központban az átállást is. Továbbá fontosnak tartja a folytonosságot. Szerinte ebben a városban 
mindig is jellemző volt az, hogy volt egy „igazgatói garnitúra”, aki végigvitte a dolgokat és utána 
jött a fiatalítás, amely ebben a városban öt éve történt meg. Elmondta, hogy olyan igaz gató 
kollégákkal dolgozik, akikkel együtt voltak helyettesek 9-10 évig. A közös munka, amely már 15 
éve folyik példaértékű. Az integrációval kapcsolatban elmondta, hogy nagyon fontos, hogy jól 
tudjanak együtt dolgozni, amely megvan. Elmondta, hogy minden vezetőnek vannak hibái és 
szerinte az első 5 éves ciklusában történt hibáit szeretné kijavítani, amelyhez kérné a Közgyűlés 
támogatását. Kérte továbbra is a város támogatását, ugyanis a diákjaiknak a nagy része kaposvári. 
  
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, mivel egy iskolából jöttek, együtt pályáztak és ezután 
is együtt fognak dolgozni, hogyan látják a további együtt dolgozás lehetőségét? 
 



Keczeli László pályázó elmondta, hogy Trembeczki Csaba tanár úrral beszéltek már erről,  
ugyanis már elég régóta dolgoznak együtt, továbbá gyerekkoruk óta ismerik egymást és ebben 
köztük soha sem volt probléma. Hozzátette, hogy Trembeczki úr egy ambíciózus fiatalember, aki 
pályázott. Szerinte, amikor megkapta az első 5  évre a megbízatást, akkor kötelessége volt 
pályázni, ugyanis van egy 15 éves vezetői gyakorlata, amelyet szeretne továbbra is kamatoztatni. 
Véleménye szerint továbbra is ugyanolyan jól fognak együtt dolgozni és ez az egész tantestületre 
igaz. 
 
 
Trembeczki Csaba pályázó elmondta, hogy azt szeretné, ha pár év múlva a testület beszélne a 
Közgazdasági Szakközépiskoláról, akkor egy innovatív, a munkaerő p iaci viszonyokhoz 
alkalmazkodni tudó, rugalmas intézményről beszélnek majd. Szerinte a diákságuk és a 
tantestületük adott. Kérte a testületet, hogy tiszteljék meg a bizalmukkal és támogassák 
pályázatát, hogy megalakíthassa az iskolájuknak a következő vezetőségét. dr. Csató László 
tanácsnok úr kérdésére elmondta, hogy ahogy eddig együtt dolgoztak ezután is együtt tudnának 
dolgozni. Szerinte semmi problémát nem okozna a tantestületben és a köztük lévő viszonyban 
sem. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 
 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy Keczeli László igazgató úr vezetői programját a 
nevelőtestület 56,25%-ban és az alkalmazotti értekezlet 51,7%-ban támogatta. Trembeczki Csaba 
tanár úr vezetői programját a nevelőtestület 70,83%-ban és az alkalmazotti értekezlet 63%-ban 
támogatta. Megkérte dr. Csató László tanácsnok urat, hogy ismertesse az Oktatási, Tudományos 
és Kulturális Bizottság véleményét. 
 
dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
egy hosszú vita után döntött a két pályázóról. Nem tudott teljes mértékben dönteni, ami az 
eredményekből látszik. Ismertette, hogy Keczeli László pályázatára 3 igen, 7  tartózkodás a 
bizottság 10 tagja közül, továbbá Trembeczki Csaba pályázatára 5 igen, 4 tartózkodás és 1 nem 
szavazat érkezett. Elmondta, hogy a 10 tagú bizottságban a többséget egyik pályázó sem kapta 
meg. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő szerinte azért nem tudott döntést hozni az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság, mert egy fontos kérdésre nem kaptak választ. Elmondta, 
hogy két szimpatikus és vezetői alkalmasságot mutató jelöltet hallgatott meg a bizottság, de nem 
derült ki számukra az, hogy mi az az ok, ami miatt változtatni kellene.  Hozzátette, hogy az 
ambiciózus Trembeczki Csaba tanár úr pályázatából és szóbeli kiegészítéséből az kiderült, hogy 
az iskolának valamilyen megújulásra van szüksége,  de hogy miben valósul meg, az a bizottság 
számára nem derült ki. Döntését és állásfoglalását néhány kérdésére feltett válasz határozta meg. 
Az volt a határozott benyomása, hogy a sokféle, összetett problémákra a tanár úr egyszerű 
válaszokat adott. Példaként elmondta, hogy arra a kérdésre, hogy mit tudna tenni az ellen, hogy 
az iskola előtt ne álljanak dohányzó gyerekek, azt válaszolta, hogy sok lány van az iskolában és 
nemcsak az ottaniak dohányoznak, hanem a fiúk, akik a lányok elé mennek. Szerinte a bizottság 



is könnyebb helyzetben lett volna, ha markánsan kiderült volna, hogy mi miatt kell változtatni. 
 
dr. Csató László tanácsnok szerinte a pályázatukat áttanulmányozva a nyelvi képzés egy picit 
háttérbe szorult s nem helyeztek rá olyan nagy súlyt, mint amit megérdemelne. Felhívta a 
figyelmét a leendő igazgató úrnak, hogy szerinte a német nyelvi képzés ma már a 
közgazdaságtan, illetve a pénzügy, számvitel területén nem elég. Elmondta, hogy az angol nyelvi 
képzést szeretné a figyelmükbe ajánlani.  Személyes példaként elmondta, hogy találkozott egy 40 
éves számvitellel foglalkozó hölggyel, aki az egyik banknak a gazdasági, számviteli vezetője 
volt. Családi okok miatt munkahelyet szeretne változtatni. Németből és oroszból felsőfokú 
nyelvvizsgája van és ahova menne dolgozni, az az első kérdés, hogy tud-e angolul. Hozzátette, 
hogy Budapesten, ahol több munkahely van, ott is gondot okoz, ha valaki nem tud angolul.  
 
Kiss Tamás képviselő egyetértett Keczeli László igazgató úr véleményével, hogy egy nagy 
volumenű feladat előtt áll az iskola. Szerinte az elsődleges szempont, amely alapján ezt végre 
lehet hajtani, az az iskola vezetésében eltöltött eddigi évek tapasztalata. Véleménye szerint ezáltal 
biztosabb az iskolának is az integrációja, ha Keczeli úr pályázatát véleményezi jobbnak a 
Közgyűlés. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2731   Száma: 13.08.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Keczeli László pályázatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 43.75 38.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 9 56.25 50.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2732   Száma: 13.08.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Trembeczki Csaba pályázatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 62.50 55.56 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
172/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 2011. évi CXC. törvény 68 § (1) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával –Trembeczki Csaba a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázatát támogatja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:           2013. augusztus 12. 
 
Szita Károly polgármester elmondta Frányó Zsolt tankerületi igazgató-helyettesnek, hogy a 
Közgyűlésnek megszületett a véleménye, bölcs döntést kívánt a kinevezőnek. Kérte, hogy 
tájékoztassák arról is a kinevezőt, hogy két nagyon értékes emberrő l van szó, továbbá, hogy az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság nem tudott állást foglalni, viszont a Képviselő-
testületnek többségi álláspontja született. M egköszönte mindkét pályázó részvételét. 
 
 

-----3. Előterjesztés a KOMETA 99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester ismertette, hogy a 4.2 és a 4.3 pont kivételek a zárójelben levő rész 
kimarad.  Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy a tőkeemelésük negyedik részének 
folyósítása előtt milyen döntéseket javasolnak a testületnek. A lényege az, hogy az ellenőrzési 
befolyásukat a menedzsment tevékenységében növeljék. Hozzátette, hogy ezért fogalmazódott 



meg a szindikátusi szerződés módosítása esetében 3 pont. Elmondta, hogy a szindikátusi 
szerződésben is szabályozták a döntési kompetenciájukat, ahol kettős aláírást szeretnének kérni 
minden egyes kérdésnél. Felhívta a testület figyelmét, hogy az utolsó részletük utalásának a 
feltétele az, hogy a KOM ETA 99 Zrt – Italia-ban, Olaszországban bejegyzett cég –, az 
Önkormányzat tulajdonában levő cég is többségi tulajdonba kerüljön és olyan jogosítványokat 
kapjon, amely a magyar jog szerint a 2/3-os döntési kompetenciáknak felel meg. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy továbbra sem tartja jó ötletnek, hogy külföldi 
tulajdonban lévő társaságokat közpénzből 2 milliárddal támogatnak. Szerinte az első szakasz le 
sem zárult s már problémák vannak. Nem érti miért nem magyar tulajdonú kaposvári cégeknek 
biztosítanak ekkora összeget. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kérte Polgármester Urat adjon választ arra, hogy további 
garanciákat kérnek és mik azok a szempontok, történések, amik közben merültek fel, hogy olyan 
új garanciát kérnek, ami nem jutott eszébe az Önkormányzat vezetésének akkor, amikor az 
eredeti szerződést tárgyalták. Szerinte, ha ilyen jogosítványokat szeretne a város, amiket 
Polgármester Úr felsorolt és az előterjesztés is tartalmaz, lelassíthatja adott esetben a 
döntéshozatalt. Hoz-e annyi előnyt a menedzsment és egy cégvezetés számára, hogy érdemes egy 
ilyet bevállalni? Továbbá megkérdezte, hogy ki lenne az, akit az Önkormányzat delegálni 
szeretne? 
 
Szita Károly polgármester szerinte Felder Frigyes tanácsnok úr szavai nem sok kommentet 
érdemel. Elmondta, hogy a KOMETA magyar és kaposváriak tulajdonban is van. Felder Frigyes 
tanácsnok úrtól az ottani munkahelyek védelme érdekében pozitívabb hozzáállást kért. Felhívta a 
képviselők figyelmét, hogy ha az újságban olvasták volna,  hogy milyen helyzetben van a magyar 
agrárgazdaság és azon belül a húsipar, akkor lettek volna álmatlan éjszakáik. Nem szeretné, ha a 
KOMETA felszámolás alá kerülne. Szerinte akkor, amikor tulajdonosként, több mint 48%-os 
tulajdonosként bementek a cégbe, akkor felelősségük is van. Hozzátette, hogy ami ebbe az 
előterjesztésben szerepel, azt már az alaptárgyalásnál is ott voltak. Elmondta, hogy a jelenlegi 
gazdasági igaz gatót, dr. Prohászka Balázst fogják javasolni és kinevezni önkormányzati 
delegáltként. Hozzátette, hogy a jogosítvány akkor is egy szindikátusi szerződésben biztosítva az 
Önkormányzaté. Bízik benne,  hogy egy olyan reorganizációs terv készül el szeptember 30-áig,  
amely fel fogja kelteni a M agyar Fejlesztési Bank Invest befektetési szándékát is, hogy 
tulajdonosként bejöjjön melléjük a KOMETA-ba és egy olyan tartós pályára állítsa a céget, 
melynek az eredménye az lehet, hogy Magyarországon ne csak egy húsüzem, hanem maradjon 
meg a KOMETA is. 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2733   Száma: 13.08.07/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról – a 4.2 és a 4.3 pont kivétel nélküli 
zárójelben levő része nélkül – az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
173/2013. (VIII. 07.) 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 M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kometa’99 Zrt-ben történő 
tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött Szindikátusi szerződés az alábbiaknak 
megfelelően kiegészüljön: 

„2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a részvénytársaság alapszabályát 15 napon 
belül módosítják alábbi tartalommal: 

2.1. A részvénytársaságnál együttes cégjegyzési joggal rendelkező gazdasági igazgató 
(vezető állású munkavállaló) kerül kinevezésre, akinek személyét Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata delegálja, ehhez beszerzi az ügyvezető igazgató előzetes  
egyetértését. 

2.2. A részvénytársaságnál együttes cégjegyzési jogosultsággal rendelkező vezető  állású 
munkavállalók (egy fő beszerzési és egy fő  kereskedelmi igazgató)  kerülnek kinevezésre 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulásával 

2.3. A részvénytársaságnál megszüntetésre kerülnek az önálló cégjegyzési jogosítványok, 
helyette az ügyvezető  igazgató a területileg illetékes vezető állású munkavállalóval (a  
gazdasági igazgatóval, vagy a beszerzési igazgatóval, vagy a kereskedelmi igazgatóval)  
együttesen jegyzi a céget. 

2.4. A részvénytársaságnál a döntéshozatal alábbiak szerint kerül szabályozásra: 



2.4.1. 0 forinttól 50.000.000 forintig terjedő értékhatár között minden ügyletre 
vonatkozóan az ügyvezető igazgató valamelyik területileg illetékes vezető állású 
munkavállalóval történő együttes döntése szükséges 

2.4.2. 50.000.000 forinttól 100.000.000 forintig terjedő értékhatár között minden 
ügyletre vonatkozóan az igazgatóság jóváhagyása szükséges 

2.4.3. 100.000.000 forint értékhatár felett minden ügyletre vonatkozóan a közgyűlés 
jóváhagyása szükséges” 

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

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a KOMETA ’99 
Zrt Alapszabálya előzőeknek megfelelő módosításának jóváhagyására. 

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

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kometa’99 Zrt-ben történő 
tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött Befektetési Szerződés V/1.n pontja az 
alábbiaknak megfelelően változzon, azzal, hogy a módosítás aláírására azt követően kerülhet 
sor, ha a Kometa’99 Zrt olasz nyelvű közokirattal és annak eredeti, hiteles fordításával 
igazolja, hogy közvetlen irányítást biztosító többségi tulajdont szerzett a Kometa Italia 
Olaszországban bejegyzett cégben: 

„n) a Társaság eredeti olasz nyelvű közokirattal és annak eredeti, hiteles fordításával 2013. 
augusztus 31. napjáig nem igazolja, hogy közvetlen irányítást biztosító többségi tulajdont 
szerzett a Kometa Italia Olaszországban bejegyzett cégben. (cégnév: KOMETA ITALIA 
S.r.l., székhely: IT-20123 Milano, Via Petrarca Francesco 22. adó- és cégjegyzékszáma: 
07639860969, nyilvántartási jegyzékszáma: MI-1973579),” 

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

 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti  Terve   
módosításának véleményezéséről, ezzel össze függő rendeleti szabályozásról, egyes módosítások 

partnerségi  körének meghatározásáról , valamint módosítási szándékok elbírálásáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat 2. pontja kivételével tárgyalják 
meg az előterjesztést. 
 

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2734   Száma: 13.08.07/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
174/2013. (VIII. 07.) 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.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosítását a Szennyvíztisztító telep építési övezetének 
módosítása vonatkozásában, és a 17/2013. (II.6.) önkormányzati határozat alapján az eseti 
partnerségbe a Kapos Holding Zrt.-ét vonja be. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. december 31.  

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

Szabályzatát és Szabályozási Tervét a Teherpályaudvar területére vonatkozó szabályozási 
előírások vonatkozásában nem módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. augusztus 15 (közlésre).  



3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 17/2013. (II.6.) 
településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján  

 
a.) a 82/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozat 2. pontja alapján elrendelt módosítás 

véleményezésébe eseti résztvevőként bevonja a 
 

aa.)  M agyar Államvasutak Zrt.-ét; 
ab.)  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.-ét; 
ac.)  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-ét.; 
ad.) KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt.–ét; 
ae.)  Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-ét. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. december 31.  
 

b.) a 10/2012. (II. 23.)  önkormányzati határozat 2. pontja alapján elrendelt módosítás 
véleményezésébe eseti résztvevőként bevonja a 

 
aa.)  M agyar Cukor Zrt.-ét; 
ac.)  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-ét; 
ad.) KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt.–ét; 
ae.)  Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-ét. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2013. december 31.  
 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 136/2012. (IX.27.) és 189/2012 (XI.15.) 
önkormányzati határozataival jóváhagyott módosítások tárgyában lefolytatott 
véleményezés során beérkezett, és az előterjesztés 4. sz. mellékletében rögzített 
észrevételeket és azok összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal  

 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2744   Száma: 13.08.07/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 36/2013.(VIII.12.)  
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv 7. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a Közgyűlés lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 
nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos 

állásfoglalásáról----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő megismételte egy korábbi álláspontját, mely szerint rendkívül 
rossznak tartja azt, hogy a hatósági ármegállapító jogosítványt elvették az önkormányzatoktól. 
Hozzátette, hogy tudják, hogy az Orbán Kormánynak mi a célja ezzel, amivel abszolút nem ért 
egyet. Az előterjesztésből pontosan kiderül, hogy a kritikája megalapozott. M egkérdezte, mivel a 
lakossági ár garantálása erre az egy évre látszik, de hosszú távra ez a megoldás hány évre látszik 
előre? Egyetért azzal, hogy ne emelkedjen a lakosság számára az ár, de ha igaz az, hogy a 
karbantartáshoz, fejlesztéshez többletforrás kell és jelenleg az Állam kipótolja, akkor mennyi 
időbe telik és ki garantálja, hogy a rendszer működőképes lesz? 

 



Torma János tanácsnok szerinte az átlag lakónak teljesen mindegy, hogy ki állapítja meg az 
árakat, hanem az a fontos neki, hogy mennyit fizet. Korábbi tapasztalatai alapján a 10%-os 
rezsicsökkentéssel kapcsolatosan, és amíg az Önkormányzat állapította meg az árakat – annak 
ellenére, hogy az utóbbi 8 évben háromszorosára nőtt a gáz ára, melynek következtében a hődíj is 
emelkedett – minden alkalommal törekedett arra és meg is valósította, hogy inflációnál nagyobb 
mértékű hődíj emelés soha nem volt. Szerinte az ármegállapítást akár Önkormányzat, akár más 
szerv végzi, az a vége, hogy ne legyen az inflációnál több és azok a szempontok, amiket az 
Önkormányzat összeállított a távhődíj megállapításához minden lényeges és fontos elemet 
tartalmaznak. Elmondta, hogy ha ezeket figyelembe veszik, akkor továbbra is biztonságos és 
elfogadható lesz a kaposváriak számára a távhőnek az ára. 
 
Szita Károly polgármester elmondta a kaposvári helyzettel kapcsolatban, hogy független attól, 
hogy ki az ármegállapító hatósági jogkör gyakorlója, azokban az esetekben, amikben korábban az 
Önkormányzaté volt az ármegállapító hatósági jogkör azt a filozófiát képviseli, hogy Kaposvár 
M agyarország egyik legolcsóbb városa legyen közszolgáltatási díjak tekintetében. Egy így volt 
tavaly előtt, tavaly és idén is így van. Dr. Lamperth Mónika képviselő asszonynak elmondta, 
hogy így lesz jövőre és 10 év múlva is. Hozzátette, hogy a városnak nagyon fontos stratégiai 
döntése volt akkor, amikor a közszolgáltató cégeit nem értékesítette, hanem önmagának tartotta 
meg. Azért tette, hogy az országban a legolcsóbb szolgáltatást tudja nyújtani, továbbá azért vette 
saját kézbe a Vízművet, hogy az országban – Békéscsabát követően – második legolcsóbb legyen 
a víz- és csatornadíj és ne kelljen máshonnan vásárolniuk. Az országban több helyen jóval többet 
fizetnek a közszolgáltatási díjakért, mint Kaposváron. Helyes dolognak tartja, hogy csökken a 
rezsi. Hozzátette, hogy ha marad a Kormánynál az ármegállapító hatósági jogkör, akkor 
Kaposvár marad az ország egyik legolcsóbb városa. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2735   Száma: 13.08.07/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



175/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos 
állásfoglalásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát meghatározó miniszteri rendelet előkészítése során a 
következők figyelembevételét kéri: 
 
I . Díjmegállapítás mértékére vonatkozó javaslat 
 
Feltétlenül szükségesnek tartjuk a támogatás és/vagy a díjak emelését olyan mértékben, hogy a 
támogatással együtt fedezetet nyújtsanak a folyamatos termelés és szolgáltatás indokolt 
költségeire, beleértve a biztonságos szolgáltatáshoz szükséges tartalék kapacitásokhoz valamint 
az életciklus végén jelentkező környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó 
költségeket, és biztosítsák legalább a miniszteri rendelet szerinti 2 %-os nyereséget. 
 
II. Díjalkalmazás módjára vonatkozó javaslatok 
 

1. Javasoljuk továbbra is a jelenlegi árszerkezet megtartását. Ez egy kéttarifás rendszert 
jelent, alapdíjat havi egyenlő arányban és hődíjat fogyasztással arányosan a fűtés 
tekintetében. Továbbá a használati melegvíz esetén szintén alapdíjat havi 
rendszerességgel és a fogyasztással arányos díjat a használati melegvíz tekintetében. Az 
alapdíj vagy a fűtött légtér (légm3) alapján vagy a lekötött teljesítmény (kW) alapján 
kerüljön meghatározásra. 

 
2. Kaposváron csak szekunder fűtési hőár van, ami az épületek/lépcsőházak hőfogadójában 

elhelyezett hőmennyiségmérőn mértre vonatkozik, így mindenképpen szükséges egy ilyen 
hőfogadói tarifa kialakítása is. Nagy lenne az ellenállás a lakosság részéről, ha vissza 
kellene térni a hőközponti díjra. 

 
3. A távfűtésnél kérjük a kapcsolt termelés hasznosságának valamilyen szintű elismerését. A 

KÁT (Kötelező Áramátvételi Támogatás) megszűnése a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-nél jelentős bevétel kiesést jelentett. A gázmotorok nem 
tudják kitermelni a szükséges közép- és nagykarbantartások elvégzésének fedezetét, ami a 
későbbiekben a végleges leálláshoz vezet. Ennek következtében pedig a primerenergia 
fogyasztás fog növekedni, aminek a csökkentése  valójában a cél az energiastratégiában. 

 
4. A jelenlegi rendelet szerint az árak évente egyszer változnak, ezért javasoljuk, hogy a 

változó költségek esetében a hődíjban az energiahordozók árváltozása képlet szerint 
módosuljon év közben. Ez hasonlóan a benzinárhoz felfelé és lefelé is változna az év 
során. 

 
5. A lakossági távfűtési támogatás kapcsán fontosnak tartjuk, hogy váljon ismertté, 

kiszámíthatóvá a támogatás megállapításának módja.  A 2013 őszi rezsicsökkentéssel 
egyidejű leg javasoljuk a támogatás növelését. 



 
6. A jogi háttér pontosítása szükséges a díjalkalmazás feltételeivel kapcsolatosan. A 

távhőszolgáltatás díját a miniszter, a díjalkalmazási feltételeket pedig részben a miniszter 
és részben a települési önkormányzatok képviselőtestületei állapítják meg. Utóbbi 
kapcsán szükséges annak egyértelmű meghatározása, hogy mely feltételeket jogosult 
szabályozni a miniszter és mely feltételekről rendelkezhet az önkormányzat. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:           azonnal 
 
 

-----6. Előterjesztés Kaposvári Vízilabda Klub Kft rendkívüli támogatási kérelméről ----- 
 

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

Szita Károly polgármester ismertette a határozati javaslatot, mely szerint a Kaposvári Vízilabda 
Klub Kft. 2013/2014 bajnoki évad támogatásának 2013. II. félévi, 15 000 e Ft-ot az általános 
tartalékból, a 2014. évi ütemét és a másik 15 000 e Ft-ot az Élmény- és Gyógyfürdő Kft 2014. évi 
önkormányzati támogatásának a terhére biztosítsák. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2736   Száma: 13.08.07/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



176/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Vízilabda Klub Kft 
támogatási kérelmét és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére 30.000 e Ft de minimis támogatást 
nyújt a 2013/2014-es bajnoki évad kiadásainak pénzügyi fedezetére. A 2013. őszi időszak 
támogatásának (15 millió Ft) kiutalására 2013. augusztus 31.-ig, a 2014. tavaszi időszak 
támogatásának (15 millió Ft) kiutalására havonta egyenlő részletekben, az uszoda bérleti 
díjak kif izetésének függvényében kerül sor.   
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        M olnár György igazgató 
 
Határidő:                  2013. augusztus 31. (2013. évi támogatás kiutalása) 
                                 2014. február 28. (2014. évi támogatás tervezése) 
 

   2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Vízilabda Klub Kft 2013/2014 bajnoki 
évad támogatásának 2013. II. félévi, 15.000 e Ft összegű ütemét a költségvetési rendelet 
általános tartaléka,  míg a 2014. évi ütemét az Élmény- és Gyógyfürdő Kft 2014. évi 
önkormányzati támogatásának terhére biztosítja. 
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        M olnár György igazgató 
 
Határidő:                  2013. augusztus 31., illetve 
                                 2014. február 28. (2014. évi támogatás tervezése) 

 
 
-----7. Előterjesztés a LEAD ER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 (III.15) VM rendelet alapján benyújtandó 

pályázatról----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2737   Száma: 13.08.07/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
177/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a LEADER térségek közötti 
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 
(III.15) VM rendelet alapján benyújtandó pályázatról című előterjesztést és úgy határozott, hogy 
a rendelet alapján pályázatot nyújt be legfeljebb a pályázati felhívásban meghatározott maximum 
támogatási igényre, azaz 50.000.000 Ft-ra. A szükséges önerőt (a projekt költségeinek áfa 
tartalmát) maximum 13.500.000 Ft összegben a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. augusztus 31. 
 
 
-----8. Előterjesztés a  2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt benyújtott 

vis maior támogatási kérelem hiánypótlásához ----- 
 

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

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

 



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2738   Száma: 13.08.07/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
178/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2013. június 7-i rendkívüli időjárás 
miatti vis maior támogatási kérelem hiánypótlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
147/2013. (VI.19) számú önkormányzati határozatát a következő 3. ponttal kiegészíti: 
 
3. Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 

Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2013. augusztus 08. 
 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti 172 m2 alapterületű 
üzlethelyiség hasznosítására kiírt ajánlatkérési felhívásról----- 

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

 
 

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

 



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

Szavazás eredménye 
 

#: 2739   Száma: 13.08.07/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
179/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. sz. alatti 172 m2 
alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2013. 
augusztus 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 173.228- Ft+ ÁFA/hó bérleti 
díjért a SZIC Korlátolt Felelősségű Társaság részére azzal, hogy bérleti díj minden év január 1.  
napjától a KSH által közzétett előző évre vonatkozó infláció mértékével emelésre kerül. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. augusztus 15. (bérleti szerződés megkötése)   

 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvár, Laktanya u-i piac területén „ruha udvar”  
kialakításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ugyanúgy, mint az Élményfürdőnél, a Nagypiac Kft. 
lesz az, aki megállapítja, tudomásukra hozza, és a véleményüket kéri ezt követően. Kérte a 
testület támogatását az asztalpénzeknél és az áraknál.  Továbbá szeretne egy ruha udvart 
kialakítani, de normális körülmények között, mivel nagy igény merült fel. Hozzátette, hogy külön 
lesz a zöldségektől és a gyümölcsöktől, továbbá az ott lévő árusok pénzén ruháznának be és ez 



által egy szerény bérleti díjat kérnének. Elmondta, hogy a megállapodás szövegét megtalálják a 
zárt anyagok között, ugyanis megállapodtak az ottani árusokkal, boltosokkal. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2740   Száma: 13.08.07/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
180/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
1./  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Kaposvár, Laktanya u. 5. sz. alatti p iac-vásárcsarnok területén „ruha-udvar”-t 
alakít ki az előterjesztéshez csatolt látványterv szerint 160,5 m2 hasznos alapterületen. Kaposvár 
M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt megállapodásokat jóváhagyja, azok 
aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             M olnár György  igazgató 
Határidő:                       azonnal   
 
2./ Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata az 1./ pontban írt megállapodások alapján  
5.120.000,- Ft összegű támogatást átvesz és a „ruha-udvar” beruházást 5.120 eFt + ÁFA 
beruházási előirányzattal e támogatás terhére megvalósítja. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Szirják Imréné igazgató 

  M olnár György  igazgató 
Határidő:                       2013. december 31. 



3./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nagypiac Kft-vel 
2011. április 15. napján kelt bérleti szerződés 8.) pontját akként módosítja, hogy a Laktanya u. 5. 
sz. alatti és a Baross G. u. 5-13. sz. alatti p iac-vásárcsarnok   területén a bérleti díjak 
megállapítására 2013. augusztus 15-től a Kaposvári Nagypiac Kft. jogosult.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés módosítás aláírására.  
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             M olnár György  igazgató 
Határidő:                       2013. augusztus 15. 
 
 

-----11. Előterjesztés a 103/2013. (V.22.) önkormányzati határozat módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2741   Száma: 13.08.07/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
181/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a 
103/2013. (V.22.) önkormányzati határozatát. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott hozzájárul ahhoz, hogy a 
- 8/7/A/4 hrsz-ú, természetben Fő u. 4. földszint 4. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű,  



- 8/8/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 6. földszint 2. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű,  
- 8/9/A/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 8. földszint 3. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű,  
- 15/A/8 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. magasföldszint 4. szám alatti 
„képcsarnok” megnevezésű,  
-  232/1/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. földszint szám alatti „egyéb 
helyiség” megnevezésű,  
- 294/A/6 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 10. földszint 6. szám alatti 
„üzlethelyiség” megnevezésű, 
- 294/A/5 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 10. földszint 5. szám alatti 
„üzlethelyiség” megnevezésű, 
- 295/A/2 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 8. földszint 2. szám alatti  „üzlet” 
megnevezésű,  
- 105/1/A/6 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 7. földszint 6. szám alatti „üzlet” 
megnevezésű,  
- 101/1/A/2 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 1. A ép. földszint 2. szám alatti 
„üzlethelyiség” megnevezésű,  
- 340/A/2 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 17. földszint 1. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű  
 
kaposvári önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a DDOP-
5.1.2/B-09-2010-0005 azonosító számú projekt keretében, a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 
által elnyert támogatás biztosítékául legfeljebb 363.641.216,-Ft és járulékai erejéig 
keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A jelzálogbejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő minden 
költséget Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata vállalja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

      Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal   

 
 

-----12. Előterjesztés a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület helyiségigényéről----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az egyesület azzal a kéréssel kereste meg, hogy 
szeretnének a tevékenységükhöz egy forgalmasabb helyen levő helységet. Felhívta az állattartás 
szabályaira a figyelmet. Javasolta, hogy a Kossuth Lajos utcában található irodahelyiséget, amely 
2008 óta üresen áll adják nekik bérbe a bérleti díj fizetése nélkül a rezsiköltségek felvállalásával. 
 

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

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

 



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2742   Száma: 13.08.07/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
182/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kutyatár Természet- és 
Állatvédő Egyesület részére biztosítja a kaposvári 326/2/A/4 hrsz-ú, természetben Kossuth L. u. 
13. fsz. szám alatti üzlethelyiség használatát 2013. augusztus 15. napjától határozatlan 
időtartamra, havi 57.661,-Ft+Áfa értékben azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj 
megfizetésétől eltekint, azonban az általános forgalmi adót az Egyesület köteles az 
Önkormányzat részére havonta megfizetni. A bérleti díj minden év január 01. napjától a KSH 
által közzétett előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével emelésre kerül. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. augusztus 15.  
 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesülettel kötendő használati megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. augusztus 15.  
 
 
 
 



 
-----13. a Kapos vári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. helyiségigényéről----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2743   Száma: 13.08.07/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
183/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Városfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítja a Sávház II. lépcsőház fogadószintjén lévő,  15 m2 
nagyságú helyiség részleges használatát 2013. augusztus 15.. napjától a projekt szakmai 
záródátumáig - várhatóan 2014. június 30.  napjáig -  terjedő időszakra, mindösszesen havi 7.678,-
Ft+ÁFA értékben azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj megfizetésétől eltekint, azonban az 
általános forgalmi adót a Társaság köteles az Önkormányzat részére havonta megfizetni, valamint 
a helyiség napi igénybevétele és a fizetendő rezsi mértéke tárgyában a Társaság köteles a 
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel külön megállapodni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal  



 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő használati 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----14. Előterjesztés Slezák István földhaszonbérlő méltányossági kérelméről ----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2745   Száma: 13.08.07/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 augusztus 07 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
184/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Slezák István Kaposvár, 
Répáspuszta 28/a sz. alatti lakos részére a  0388/1 hrsz-ú ingatlan  64.792,-Ft   összegű 
földhasználati díjának (tőketartozás) megfizetésére 10 havi részletfizetést engedélyez.  A 



tőketartozást terhelő 11.090,- Ft kamat megfizetésétől a  Közgyűlés eltekint és az előterjesztéshez 
csatolt megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          M olnár György  igazgató            
Határidő:                    2013  augusztus 15.  (M egállapodás aláírására) 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

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


