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I. emelet Díszterem 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
 
 
 



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

Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv-nézőket. M egállapította, hogy a 
testület 18 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy rövid időn belül kettő 
iskolaigaz gatójuk is nyugdíjba vonult. Hozzátette, hogy a munkáltató rendelkezik jog szerint a 
címzetes igazgatói cím adásával, ezért felterjesztette mindkét igazgatót. Fontosnak tartotta 
emellett, hogy érezzék a város megbecsülését is, ugyanis a kaposvári iskolákban tanítottak és 
segítették a fiatalokat. Elmondta, az egyik Ivanicsné Kriszbacher Éva igazgató asszony, aki nem 
tudott részt venni az ülésen. A Kisfaludy Általános Iskolának volt hosszú éveken keresztül az 
igazgatója és a város tiszteletbeli igazgatója lett. Továbbá köszöntötte Horváth M iklós főigaz gató 
urat, aki több mint 35 éve dolgozik a pedagógiai pályán, amellett, hogy az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója volt. Elmondta, 
hogy főigaz gatói ideje alatt a gépipari milyen neves iskola lett, továbbá társadalmi 
szerepvállalása is ismeretes. M egköszönte Horváth M iklós főigazgató úr munkáját. 
 
Bor, könyv és oklevél átadása. 
 
Horváth Miklós igazgató megköszönte Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek az 
elismerést, amely szerinte elsősorban az iskolának kell, hogy szóljon. Véleménye szerint az 
iskola élt azzal a bizalommal, amellyel a Képviselő-testület felruházta az integráció kapcsán. Az 
iskolával kapcsolatban elmondta, hogy megkerülhetetlen a Dél-Dunántúl szakképzésében és 
minden eredménye a legjobb. A középiskolai beiskolázás a demográfia esetén nagyon fontos 
mutató, ugyanis mindig túljelentkezés van, ahogy a szakmára is. Az iskola hiányszakmákat oktat 
és kompetencia mérésekben olyan szintre jutott, hogy kötelező szakértőt kellett kirendelni, mert 
nem érte el az országos átlagot. Hozzátette, hogy jók az érettségi és szakmai vizsga mutatók és a 
felvételik a felsőoktatások felé. A versenyekről elmondta, hogy országosan mindig van első 
helyezett a szakmában. Örömmel mondta, hogy a diákolimpián az iskola csapata a labdarúgásban 
is első lett. Kérte, hogy a város továbbra is támogassa az iskolát. 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a testületet, hogy vegyék fel a napirendre: 
 - Kaposvár Szennyvíztisztító telep korszerűsítésére KEOP-1.2.0 pályázata 

benyújtásáról szóló előterjesztést és 
- az alapítványi támogatásról szóló szóbeli előterjesztést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2748   Száma: 13.09.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
 
-a Kaposvár Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0 pályázata benyújtásáról szóló 
előterjesztést és 
-az alapítványi támogatásról szóló szóbeli előterjesztést. 

 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 7., 8., 9. és 10. számú mellékletei tartalmazzák. 
 

NAPIRENDEK: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
2.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról  

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

 
3.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 



4.) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
5.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a szemétszállítási 

díj csökkenése miatt  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 
7.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervéről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
8.) Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 27.  fsz. 4. sz. alatti üres lakás bérlakás-

állományból történő kivonásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
9.) Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 

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

 
10.)Előterjesztés a Kapos vár, Izzó u-i 3629/9 hrsz-ú ingatlanon történő telephely-

fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásához  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     M olnár György igazgató 
 
11.)Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 

végző társaságok részvényével, üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     M olnár György igazgató 
 
12.)Előterjesztés a volt Bartók Béla Általános Iskola épületének hasznosításáról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György igazgató 
 
 
 



13.)Előterjesztés a Kapos vár, Irányi D. u. 15. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 
díjajánlatról  

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködi: M olnár György igazgató 
 
14.)Előterjesztés a S omogy Megyei ILCO Klub bérleti jog átadási kérelméről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató  

 
15.)Előterjesztés a S omogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konyhájának vállalkozásba 
adásáról és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak 
átadásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
16.)Előterjesztés közterület elnevezéséről  

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

 
17.)Előterjesztés Mindszenty József emléktáblájának elhelyezéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:     dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
18.) Előterjesztés közterület elnevezéséről  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
       Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
19.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
20.)Előterjesztés a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának vagyonátadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
21.)Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével hajléktalanok 

ellátása érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
  

22.)Előterjesztés a Petőfi S ándor Központi Óvoda, a  Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi 
Óvoda és a Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratainak módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  

   



23.)Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2013-2020 közötti időszakra szóló 
drogellenes stratégiájáról  

 Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik:  Kovács Kristóf ifjúsági referens 

 
24.) Előterjesztés Kaposvár S zennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0 pályázata 

benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
25.)Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
26.)Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2013. II. negyedév)  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
27.)Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
28.) Előterjesztés alapítvány támogatásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 

29.)Tájékoztató a KOMETA 99 Zrt aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének 
alakulásáról az Önkormányzat által delegált tisztségviselők és a menedzsment 
beszámolója alapján  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
és a költségvetési rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester „Engedjék meg, hogy egy rövid szóbeli tájékoztatót, kiegészítést 
mondjak az előttünk lévő előterjesztéshez. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Amennyiben 
tanulmányozták a beszámolót, tanulmányozták a számokat, akkor nagyon könnyen és nagyon 
egyszerűen oszthatják azt a véleményemet, amit megfogalmazok, hogy Kaposvár erős város, 
talán még soha nem voltunk ilyen erősek,  mint most, költségvetésünk stabil és jelentős 
tartalékaink is  vannak.  2013. év első félévében is a „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő  



várospolitikai programunknak megfelelően dolgoztunk és hajtjuk végre.  M inden beruházásunk, 
minden egyes ténykedésünk, ami ebből a költségvetési rendelettervezetből is kiderül, a 
kaposváriak biztonságát és kényelmét kell, hogy szolgálják.  
Folyik a város történetének eddig legátfogóbb és legnagyobb út- és járda felújítási programja,  
találkozhatnak Önök is vele a városban, a Bereck Sándor program. Ennek keretén belül 11 helyen 
csapadék vízelvezető rendszereket építünk ki és, mintegy 235 helyen, kisebb illetve nagyobb út- 
és járda felújítási munkálatokat végzünk ebben az esztendőben. Fél milliárd forintot, 500 millió  
forintot költünk erre a programra.  
Elindult a Gyermekmosoly Program is, örömmel tájékoztatom Önöket. E program keretén belül 
megújulnak a kismamák kérésének megfelelően a város játszótereinek, jelentős része és újakat is 
fogunk építeni. Hamarosan fogják látni a játszótereink jelentős részén az új játszóeszközöket, s 
remélem még az idő is engedi, hogy a legfiatalabb kaposváriak mindezt még ebben az 
esztendőben ki tudják próbálni. 230 millió forintba kerül ez a programunk.  
A befejezéséhez közeledik a közlekedés-fejlesztési programunk, amelynek keretén belül 
buszöblöket építettünk ebben a városban, 59 forgalmas helyen levő  buszvárót építünk, helyezünk 
és teszünk azokra a helyekre is, ahol nem voltak, a korszerűtleneket pedig lecseréljük. Az 
országban, a városi közlekedésben először jelent meg Kaposváron és először működik az 
úgynevezett dinamikus utas tájékoztató rendszer. Ahogy tegnap hallottam a kivitelezőktől a 
következő a BKV lesz, ahol hasonló rendszert fognak beszerelni.  
Ha tájékozódtak a város ügyeit illetően, akkor reményeim szerint Önök is velem együtt örömmel 
nyugtázták azt, hogy befejeztük az 1 milliárd forint értékű távhő beruházási programunkat. Ennek 
a programnak a legjelentősebb és a legfontosabb oka az volt, hogy 20 ezer  kaposvári biztonságát 
tudtuk ezzel megteremteni. 
Örömmel mondom Önöknek, hogy októberben indul a Deseda körüli kerékpárút kiépítése, 
októberben folytatódik a Desedai Látogatóközpontnak az építése. Tegnap eredményt tudtunk 
hirdetni a közbeszerzési pályázaton. Épül a Deseda körül az ökoturisztikai út és épül ezen 
beruházások keretén belül a kilátó is. 
Ha valaki mostanság a Nádasdi utcai szeméttelep környékén jár, akkor érzékelheti és láthatja azt 
is, hogy a kaposvári szeméttelep rekultivációja befejezéséhez közeledik és ezzel együtt, vagy 
ennek köszönhetően is el fogunk tudni jutni hamarosan odáig,  hogy az 50 éve működő nádasdi 
utcai szeméttelepet véglegesen átadjuk a természetnek és bezárjuk.  
Szintén a környezetvédelemhez és a hulladékgazdálkodáshoz tartozik, hogy 118 önkormányzattal 
közösen el tudjuk kezdeni a mintegy 6,2 milliárd nettó értékű teljesen új hulladékgazdálkodási 
rendszernek a kiépítését és felépítését Kaposváron, amelynek eredményeképp a hulladék 
feldolgozása lesz a domináns és a kommunális hulladék kinyerhető részének az újrahasznosítása 
és nem a lerakása. Ez a program 2015 nyarára, őszének elejére készül el, akkor indulhatunk egy 
teljesen új,  a 21. századnak megfelelő, teljesen más környezetvédelmi szemléletet is tükröző 
hulladékgazdálkodási rendszerünknek a kiépítésére.  
Ugyancsak eredményt hirdettünk és indul a beruházás a volt Domus Áruház és a Sávház közötti 
területnek a teljes átalakítására. Itt közterület rendezési munkákra számítanak, teljesen megújul ez 
a városrész, ezen túlmenően folytatjuk a Sávháznak a felújítását és a Sávház felújításán kívül a 
volt kazánház épületét is átalakítjuk és a Családsegítő Központ szolgálatunk fog beköltözni oda. 
Ennek a beruházásnak nem csupán a szépészeti és funkcionális értéke a jelentős, hanem az, hogy 
mi Kaposvár M egyei Jogú Város Képviselői lakótelepek helyett lakóközösségeket erősítünk és 
lakóközösségeket építünk ezeken a területeken. Ez a legfontosabb, amit e tekintetben szerettem 
volna Önöknek mondani. 
Kiírjuk a pályázatot a Szentjakabi városrész átalakítására, ez a munka is idén még el fog indulni.  



A közterület rendezésekkel, a bérlakásoknak a felújításával és egy szolgáltató központnak a 
felépítésével is. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kaposvári Egyetemmel megkötöttük a szerződést és a kaposvári 
termékvédjegy, az egészséges táplálkozás Kaposvárról kikerülő egészséges és garantáltan 
minőségű élelmiszerek propagálása az országon belül és az országon kívül szempont rendszerét 
dolgozzák ki, azért, hogy a következő esztendőben el tudjunk ezzel is indulni. 
Folyik a Vásárcsarnok átalakítása is, tartottunk magunkat ahhoz, amit ígértünk a vásározóknak, 
hogy egyetlenegy napra sem zárjuk be a Vásárcsarnokot, így végezzük a munkákat. Ha 
visszaemlékeznek rá az új Vásárcsarnok is így épült, a régi Vásárcsarnoknak az átalakítása is így 
épült, kényelmetlenséggel jár, de így viszont egyetlen egy napig sem kellett bezárnunk a piacot, 
amit kértek tőlünk és fontosnak is tartok. Ez is most még karácsonyig, november végéig inkább 
kényelmetlenséggel fog járni, utána viszont befejeztük a beruházásnak ezt a szakaszát és ezt a 
részét is. 
Új műfüves pályát építünk a Városligetben, ehhez is szerepeltetjük itt az önerőt, Önök 
döntésének megfelelően itt van a költségvetésben és látszik. Ha a Sportcsarnokban majd 
kosárlabda és röplabda mérkőzések mennek, igaz gató úréknak is köszönhetően az öltözőink 
megújultak és új kényelmes székek is, reményeim szerint várnak majd bennünket októberben a 
fapados ülőkék helyett, amely talán azóta ott van a Sportcsarnokban, amióta megépült maga a 
Sportcsarnok. 
Örömmel mondom, hogy a Takáts Gyula Könyvtár hozzánk került, az új önkormányzati feladat 
és hatáskör elosztás követően, abban a pillanatban, hogy hozzánk került a Takáts Gyula Könyvtár 
neki is  álltunk egy régi probléma megoldására, 17 millió forintért a tetőt újítjuk fel és a 
tetőszigetelést oldjuk meg. 
Hát ez nem volt kevés, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mit mondjak még, több mint 1 milliárd forint 
lekötött betétünk van, mindezek mellett még, amiket felsoroltam és zárógondolatként szeretném 
megköszönni a kaposváriak munkáját, valamennyi kaposvári munkáját, azt, hogy munkájukkal 
hozzájárultak és segítették azt, hogy egy stabil és erős városban élhetünk mindnyájan. Ezekkel a 
szavakkal ajánlom figyelmükbe a költségvetés I.  féléves beszámolóját és azok a bizottsági 
módosító indítványok, amelyek a bizottsági szakban elhangoztak, azokat pedig támogatjuk.” 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy ha a társaságaik csak a szállítói tartozások 20,9%-
ára rendelkeznek fedezettel, akkor hogyan tudják majd a későbbiekben rendezni és f inanszírozni? 
Elmondta, hogy a vevői kintlévőségek 695 millió forintra rúgnak. Kérdése volt, hogy hogyan 
lehet ezt a helyzetet kezelni és mit tudnak tenni a társaságaik annak érdekében, hogy érdemben 
csökkenjen a vevői kintlévőség?  
Továbbá megkérdezte, hogy mit vár az előterjesztő az elkövetkezendő időszaktól (a jelen fél 
évtől), annak érdekében, hogy az 5,2% helyett nagyobb rész teljesüljön a tervezett 
előirányzatból?  
M egkérdezte, hogy körülbelül mekkora lesz az az összeg, amely a társaságaiknál jelentkezik 
árbevétel csökkenésnél a rezsicsökkentés hatásaként, illetve az árbevétel csökkenés mellett 
mekkora lesz a várható veszteség. Továbbá tervezi-e az előterjesztő, hogy a veszteség 
kompenzálása érdekében az Államhoz fordulnak? 
Kérdése volt, hogy tájékoztatva lettek-e a lakók, hogy a Petőfi Könyvtár felújítását követően a 
48-as Ifjúsági útján bezárják a könyvtárat, illetve milyen volt a kihasználtsága annak a 



könyvtárnak és, hogy indokolt-e a bezárása? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Holding rendszernek 3 jelentős része volt, amikor 
létrehozták. Az egyik, hogy a közszolgáltatás színvonalát javítsák, a másik, hogy az 
önkormányzati támogatások mértékét csökkentsék, amely az utóbbi esetben több mint 300 millió  
forinttal kevesebb közpénzt adnak a közszolgáltató cégeiknek, mint a Holding megalakítása előtt. 
Továbbá a harmadik, hogy a Holdingban levő közszolgáltató cégek eltérő likviditási pénzügyi 
többleteit, illetve pénzügyi mínuszait, együtt tudják kezelni. Hozzátette, hogy összességében több 
mint 300 millió forinttal kevesebb költségvetési támogatást biztosítanak számukra. Elmondta, 
hogy a Holding, a KAVÍZ, a KVG Zrt., az Önkormányzati Vagyonkezelő, a Kapos TV, a 
Jégcsarnok, továbbá a Hulladékgazdálkodási Kft is nyereséges. Hozzátette, hogy a 
Tömegközlekedés veszteséges, ugyanúgy, ahogy az ország többi városában is, ugyanis azzal 
együtt veszteséges, hogy 150 millió forint a mostani 30 milliós átadással együtt az önkormányzati 
támogatás. Szerinte, ha ezt a támogatást nem adnák, akkor még kevesebb busz járna és még 
drágábbak lennének a menetdíjak, illetve a viteldíj. Elmondta, hogy a Fürdő szintén veszteséges, 
mint a fürdők általában az országban, amit tudatosan vállaltak fel és emiatt a Fürdő részére is 
veszteség finanszírozást kell adniuk a Holdingon keresztül, de nem annyit, mint az előző 
években. Hozzátette, hogy a Nagypiac Kft. azért veszteséges, mert itt jelenik meg az 
Élményfürdőnek a száma is. Kérte M olnár György igazgató urat, nézzék meg, hogyan tudnák 
különszedni a számokat. Elmondta, azért csökken egy-egy vállalatnak, egységnek a 
pénzállománya, hogy azokat a fennálló likviditási problémákat kezelni tudja. Elmondta, hogy 
évek óta a városnak és a vállalatainak tartozók tartozás mértéke több mint 1 milliárd forint. 
Hozzátette, hogy a kintlévőségek eltérő módon mozognak a különböző közszolgáltató cégeiknél 
is. Valamelyik cég a kintlévőségét hatékonyabban be tudja hajtani, amelyet a nem hozzájuk 
tartózó közszolgáltató cég, az E.ON tudja megtenni. A Holdingnak nem ez a módszere, hanem 
az, hogy ha van valakinek tartozása az első az, hogy jelzik a közszolgáltató cégek. Hozzátette, 
hogy 1 milliárd forint van a szociális kezelő rendszerükben, jelentős összegeket fordítanak a 
lakásfenntartási támogatásra, és a hivatal kollégái megkeresik az illetőket, hogy lakásfenntartási 
támogatást igényelnek-e. Ha igen, akkor velük vagy a céggel szerződnek és a cégnek adják 
közvetlenül a tartozásnak megállapított összegét. Vannak olyanok is, akik más okból nem 
teljesítik a fizetési kötelezettségüket. Hozzátette, hogy mindegyik vállalatnak az a feladata, hogy 
a kintlévőségét csökkentse. 
Helyes dolognak tartja a rezsicsökkentést. Elmondta, hogy most érzi igazolva azt a filozófiát, 
amit Kaposvár városa kezdetektől képviselt. Hozzátette, hogy magántulajdonnak, akár magyar, 
akár külföldi nincs helye a közszolgáltatásban, mert a magánérdek mindig önmagát helyezi 
feljebb a közérdeknél. Elmondta, hogy mikor nem volt az övüké a Vízmű, hanem 
magántulajdonban volt, akkor visszavásárolták és a többit pedig el sem adták. Szándékában áll 
még két céget szorosabb kapcsolatba hozni a várossal. Elmondta, hogy Kaposvár nonprofit 
cégként működtetik a cégeiket, az ország egyik legolcsóbb városa lett az általuk működtetett és 
megállapított közszolgáltatási díjak tekintetében. Igazat adott Pintér Attila tanácsnok úrnak 
abban, hogy egy nonprofitként működő cégnél a 10%-os rezsicsökkentés izgalmas feladat a 
cégeiknek kigazdálkodnia. 
Elmondta, hogy a városhoz került teljes egészében a M egyei és Városi Könyvtár. Nem új dolog a 
48-as Ifjúság útján található könyvtár bezárása, ugyanis a kollégák azt a jelentést tették, hogy 
annyira megoszlott a forgalom, viszont az ott dolgozó kollégákra szükségük van, ezért megmarad 
az állásuk is, de a Petőfi Könyvtárba mennek át. 
 



-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes képviselő kérdése volt, hogy mennyi mozgásteret lát a kaposvári 
közszolgáltatásban a 10%-os rezsicsökkentésen túl? 
 
Pintér Attila tanácsnok örül annak, hogy Polgármester Úr is rájött az ellentmondásra és 
megvilágította a Közgyűlés előtt, hogy komoly küzdelmet fog jelenteni a cégjeiknél, hogy 
kigazdálkodják a rezsicsökkentés hatását. Nagyságrendileg, ha a cégeik közti árbevételeket nézik, 
akkor a 10%-os teljes rezsicsökkentés 400-500 millió forint körüli árbevétel kiesést fog 
eredményezni. Elmondta, hogy a Holding maga, mint vállalat nyereséges, de ha megnézik a 
Holdinghoz tartozó társaságok helyzetét, akkor 277 millió forint veszteséget állapíthatunk meg 
összesen. Lehet látni, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő társaságaiknál az összes veszteség 
277 millió forint. Felmerül a kérdés, ha nem lesz ezeknek a vállalkozásoknak nyereségük és 
nonprofit alapon próbálnak működni, akkor hogyan tudnak fejleszteni, mert szerinte fejlesztésre 
szükség lesz, ugyanis a szolgáltatások vonalát emelni akarják, másrészt pedig valahogy elő kell 
teremteni annak a fedezetét, hogy megbízhatóan tudjanak működni a vállalkozások. Ezért volt az 
a kérdése, hogy az árbevétel csökkenésből keletkező veszteség kompenzálása érdekében tervezi-e 
az előterjesztő, hogy az Államhoz fordul, ugyanis, ha nem tudnak a költségvetésükből forrást 
adni rá, akkor valahonnan a fedezetet elő kell teremteni. Javasolta, hogy ha előáll ez a helyzet, 
akkor forduljanak kéréssel az Államhoz a keletkezett veszteség kompenzálását. Elmondta, hogy 
az adósságkonszolidációval és az adósságátvállalással kapcsolatban Polgármester Úr említette, 
hogy kedvező hatása önkormányzati oldalon, hogy nő a moz gástér. Látszik, hogy a 
beruházásaikat működési költségvetésből finanszírozzák. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2749   Száma: 13.09.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr +2 perces hozzászólásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.48 72.22 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint az intézmény felújításra fordítandó 45 millió  forint 
alacsony, ahhoz képest, hogy valójában milyen igények lennének. Elmondta, a vevői 
kintlévőségekkel kapcsolatban, hogy sok mindennel meg lehet magyarázni. Például, hogy nincs 
fizetési hajlandóság. Tudja, hogy az önkormányzat készséggel áll azokhoz a lakossági 
igényekhez, amely azt jelenti, hogy nem tudnak fizetni szociális helyzetükből adódóan és 
lakásfenntartási támogatást kell kérniük. Szerinte ez a helyzet azt jelenti, hogy a város lakóinak a 
jövedelmi helyzete érdemben nem változott és nem is javult. Elmondta, mivel az elmúlt fél évben 
nem kapott rá választ, kétszer is fordultak a Kormányhoz döntést kezdeményezve az ÁFA 
csökkentést illetően és a hírekben is azt lehet hallani, hogy vélhetően a Kormány ezt a szándékot 
megfontolja és lesz érdemi ÁFA csökkentés. M egkérdezte, hogy a Közgyűlés és a Polgármester 
Úr által írt levélre érkezett-e már válasz? Ha igen, akkor mi a válasz? 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a közszolgáltatások tekintetében elég bájos az a 
viselkedés, amelyet hall a képviselő uraktól. 2002-2010 között mindenki arról beszélt, hogy 
emelkedik az ár, jelenleg pedig arról, hogy csökken, például a szemét, a víz, a csatorna, a villany, 
a gáz, a kéményseprés és még lehetne sorolni. Örül annak, hogy a jelenlegi Kormány felismerte, 
hogy az emberek életében sajnos ma M agyarországon a sárga csekk volt a legfontosabb. Az előző 
Kormányt ez nem érdekelte, csak akkor figyeltek, amikor jött a multi és megemeltek mindent. 
Szerinte nem volt az normális világ. Hozzátette, hogy a közszolgáltatás nem eladó és vissza kell 
belőle venni a magánprofit érdekeket. Elmondta, hogy örömmel oldják meg ezt a helyzetet, mert 
nem arról szól, hogy terheket tesznek az emberek nyakában, hanem arról, hogy hogyan lehet azt 
megoldani, hogy minél kevesebb pénzt kelljen elkérni az emberektől a szolgáltatásért.  Bízik 
benne, hogy a cégvezetők is hasonlóképpen gondolkodnak. Pintér Attila tanácsnok úr figyelmébe 
ajánlott a kaposváriak által alkotott „A Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai programot, 
ugyanis az abban leírtak alapján járnak el és jelenleg is úgy működtetnek. Elmondta, hogy a város 
költségvetése stabil lett és nem szeretne belőle adni, mert másra szánják. Hozzátette, hogy azért 
vannak vállalatvezetőik, hogy ezt a feladatot megoldják. Továbbá nem jelenti azt, hogy segítséget 
nem adnak, például a tömegközlekedésnek, hiszen az előterjesztésben is látható, hogy 33 millió 
forint kerül át a cégnek.  Elmondta, hogy megkapták az ÁFÁ-ra a választ és a lejárt határidejű  
közgyűlési határozatokról szóló előterjesztésben megtalálható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2750   Száma: 13.09.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Népjóléti Bizottság 
módosító indítványának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2751   Száma: 13.09.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 37/2013.(X.1.) önkormányzati  
rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 6/2013.(III.04.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 11. számú mellékleteként 
csatolva. 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2752   Száma: 13.09.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
187/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2.) A Közgyűlés az adósság átvállalással kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló 

tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

3.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
4.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2 teljes munkaidős álláshelyet biztosít a Rippl-Rónai 

M egyei Hatókörű Városi M úzeum részére TÁMOP 1.1.1-12/1 „Megváltozott 
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” pályázat 
keretében, annak időtartamára (4 órás foglalkoztatás esetén 14,3 hónap) megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatásához. Az önkormányzat az álláshelyek 
fenntartásához pénzügyi támogatást nem vállal. 
Felelős:   Szita Károly                   polgármester 
Közreműködik: M olnár György              igazgató 
                           dr. Ábrahám Levente     igazgató   
Határidő:  2013. szeptember 30. 



5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Szent Őrangyalok Egyházközség részére – a 
Vidékfejlesztési M inisztérium által megítélt támogatás előfinanszírozásaként - a kaposfüredi 
Káposztás Napok és a toponári M edvés Nap rendezvények lebonyolításához a támogatás 
teljesüléséig,  de legkésőbb 2013. december 31.-i v isszafizetési határidőig 5.715 e Ft 
visszatérítendő támogatást nyújt. 

 
Felelős:   Szita Károly             polgármester 
Közreműködik: M olnár György        igazgató   
Határidő:  2013. október 15. 
 

6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati bérlakások biztosítására vonatkozó, az 
Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötődött szerződést 2014. január 01. napjára felmondja 
és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására és az eljárás során 
nyertes pályázóval a szerződés megkötésére.  
 
Felelős:   Szita Károly             polgármester 
Közreműködik: M olnár György        igazgató 
   Szirják Imréné         igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
7.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár pályázati források 

igénybevételével megvalósuló felújítását és korszerűsítését követő megnyitásával egyidőben 
a 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtárat bezárja.  

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

 
8.) A Közgyűlés engedélyezi a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola által a Körcsarnok 

felújításához elnyert TAO pályázat 15.015 e Ft támogatási összegének kiutalásáig a 
költségvetési szerv éven belüli túlfinanszírozását. A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, 
hogy tegye meg a szükséges lépéseket a TAO pályázatba bevonható források maradéktalan 
realizálása érdekében.  
 
Felelős:   Szita Károly             polgármester 
Közreműködik: M olnár György        igazgató 
   Dér Tamás               igazgató 
Határidő:  2013.december 31. 
 

9.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra,  hogy a keleti temetőben a halott hűtök cseréjéhez a 
2014. évi költségvetésben 9.500 e Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a beszerzés 
megindítására azzal, hogy a kifizetésre legkorábban 2014. február 15-ével kerüljön sor. 

 
        Felelős:              Szita Károly polgármester 
        Közreműködik: Szirják Imréne igazgató 

                      M olnár György igazgató 
        Határidő:          2013. december 30. (szolgáltatás megrendelésére) 



10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy döntött, hogy az 1-2-16-4300-6265-0 számú 
hitelkeret szerződésből fel nem használt 157.605.356 Ft-ról lemond. Felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés módosítására oly módon, hogy változatlan futamidő mellett a 
törlesztő részletek kerüljenek csökkentésre. 

 
        Felelős:              Szita Károly polgármester 
        Közreműködik: M olnár György igazgató 
        Határidő:           2013. december 31. (hitelszerződés módosítása)  
 
11.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kontrássy utcában lévő, 7.  számú háziorvosi rendelő  

előtt kerékpártárolót helyez el, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató, 

Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
Határidő:   2013. december 31. 

 
 

-----2. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiegészítését, 
mely szerint kérik, hogy az Önkormányzat által folyósított ösztöndíjak kapcsán nagyobb 
figyelem forduljon majd az általános iskolás tanulókra. Hozzátette, hogy nem rendeleti 
szabályozási kérdés, de a költségvetés készítésekor odafigyelnek erre a kérésre. Elmondta, hogy a 
rendeletekhez módosítás nem érkezett. Kérte, hogy a kilenc rendeletet és határozati javaslatot 
fogadják el. M inden évben fog a Képviselő-testület ilyen együttes rendeletmódosítási javaslattal 
találkozni, ugyanis törvényi előírásuk, hogy minden évben tekintsék át az önkormányzati 
rendeleteket olyan szempontból, hogy a központi jogalkotás kapcsán van-e valahol korrekciós 
teendő, illetve helyi szabály, amely ütközik a jogszabályváltozás kapcsán központi jogszabállyal. 
Hozzátette, hogy a legtöbb rendelet érdemi változást nem jelent a helyi szabályozásban. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2753   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.)  önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 38/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 12. számú 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 39/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 13. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 40/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 14. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.)  
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 41/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 15. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 42/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 43/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 17. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 44/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 18. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjérő l szóló 4/1997.  
(I. 21.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 45/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 4/1997. (I. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 19. számú mellékleteként 
csatolva. 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2754   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról 
szóló 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 46/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról 
szóló 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 20. 
számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2755   Száma: 13.09.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
188/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a roma tanulók ösztöndíjának folyósításáról szóló 
szabályzatot az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló  
2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a településkép védelmével kapcsolatos 
szabályozás jól működik és illeszkedik a szándékaikhoz, hogy a városkép kedvező módon 
alakuljon. Hozzátette, hogy vannak olyan bejelentéshez kötött eljárások, amelyre a korábban 
megalkotott rendeletük nem terjed ki rá és bővítenék a rendelet hatályát. Elmondta, hogy a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatályba lépéssel kapcsolatban október 15-ei 
határidőt javasol. Kérte a testületet, hogy a módosítással együtt fogadja el a 
rendeletmódosításukat. 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2756   Száma: 13.09.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 47/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (I.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 21. számú mellékleteként 
csatolva. 
 

-----4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 
20/2000. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a legutóbbi Közgyűlésen, amikor a 
temetőkről szóló rendeletüket a védett sírhelyekkel kapcsolatos szabályozással kiegészítették, 
akkor a Közgyűlés adott egy olyan feladatot nekik, hogy tekintsék át és adjanak javaslatot 
további védett sírokra. Megköszönte dr. Szép Tamás tanácsnok úr segítségét. Ismertette, hogy 
további 14 névvel, sírral bővülne a lista, azaz összesen 29 sír kerülne védelem alá. Elmondta, 
hogy a bizottságok támogatták és kérte a testületet, hogy fogadják el az előterjesztést. 
 

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

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2757   Száma: 13.09.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 48/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 22. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  
módosításának jóváhagyásáról ----- 

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

 
 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy majdnem minden Közgyűlésen a különböző 
igényeket összefoglalják, utána Főépítész asszony előkészíti, és úgy kerül a testület elé. 
Hozzátette, hogy a bizottságok támogatták. 
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2758   Száma: 13.09.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 49/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és S zabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 70/2005. (XII.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 23. 
számú mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2759   Száma: 13.09.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 08:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



189/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
szóló előterjesztését és úgy határozott, hogy a 189/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat 1/ a) 
pontjával jóváhagyott kérdésekben Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

 
 

-----6. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a 
szemétszállítási díj csökkenése miatt----- 

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

 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a szemétdíjat beépítették a lakbérbe és ennek 
kapcsán a rezsicsökkentésre vonatkozó törvényi szabályozásra figyelemmel itt is változtatniuk 
kell. Csökkenteniük kell a szemétszállítás díjának csökkentése mértékével a lakbért, 14,5% a 
szemétdíj csökkentés mértéke, amely tartalmában egy 50m2-es lakásnál havi nettó 121 forintos 
csökkenést jelent. Hozzátette, hogy a bizottságok támogatták. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Pintér Attila tanácsnok szerinte, ha egy városlakó rezsiköltségeit nézik, akkor ahhoz a lakbér is 
hozzátartozik. Javasolta a Közgyűlésnek és Polgármester Úrnak, hogy novemberben, amikor 
döntenek a különböző díjakról, akkor készüljön egy előterjesztés úgy, hogy 10%-kal csökkentik 
az önkormányzati tulajdonú bérlakásoknak a bérleti díját. M egfogalmazta határozati javaslatként 
is, hogy csökkentsék az önkormányzati bérlakások bérleti díját 10%-kal. Hozzátette, hogy ha ez 
nem elfogadható, akkor alternatívaként azt kérte a testülettől, hogy fogadja el, hogy novemberre 
olyan előterjesztés készül, amelyben benne van a 10%-os rezsicsökkentés. 
 
Szita Károly polgármester megkérdezte Pintér Attila tanácsnok úrtól, hogy tudja-e mennyi az 
önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díja. Megköszönte a javaslatot és a véleményt. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta a lakbérek kapcsán már most sem engednek semmi 
féle nyereségképzést, a felújítási alapképzéshez nulla forinttal járul hozzá a lakbér, csak a 
rezsiköltségeket és a működtetés költségeit fedezi. Szerinte merész dolog azt állítani,  hogy a 
lakbér rezsiköltség.  
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2760   Száma: 13.09.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr határozati javaslatának elfogadásáról, mely szerint 
csökkentsék az önkormányzati bérlakások bérleti díját 10%-kal az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 22.22 22.22 
Nem 10 55.56 55.56 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2761   Száma: 13.09.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 50/2013.(IX.30.) önkormányzati  
rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.)  végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 24. számú 
mellékleteként csatolva. 



-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közép-és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervéről----- 

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

 
 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a 
KIÉT, ÉF és Kamarák támogatták az előterjesztést. Hozzátette, hogy a céljuk nem csak a város 
vagyonának a megőrzése, hanem annak évről évre történő gyarapítása. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok szerinte ez az előterjesztés egy koncepció, amely tartalmazza a 
vagyongazdálkodás alapelveit és a legfontosabb célkitűzéseit. Nincsenek hozzárendelve 
határidők, pontos időtávok, felelősök, költségek. Elmondta, hogy ez egy olyan előterjesztés, 
dokumentum, amely az alapelveket tisztázza és a célokat rögzíti. Tartalmazza a Csiky Gergely 
Színház felújítását is, de nincs semmilyen időpont meghatározva. Véleménye szerint ez egy 
közép- és hosszú távra szóló dokumentum, de nem lehet tudni, hogy milyen időtávban 
gondolkodik az előterjesztő például a Csiky Gergely Színház felújítását illetően. Szerinte a 
Képviselő-testület között van olyan, akik egyértelműen hitet tettek arról, hogy ebben az 
önkormányzati ciklusban a Csiky Gergely Színház felújításra kerül, amely nem valósult meg. 
Szerinte legalább azt kellene tisztázni, hogy mikor számíthatnak arra, hogy a Csiky Gergely 
Színház felújításra kerüljön. M egkérdezte, hogy a Kossuth térnek van-e még olyan része, amely 
nem kerülhetett be a vagyonleltárukba, ugyanis még mindig a Kaposvár Közalapítvány 
tulajdonába van bejegyezve. Fontos kérdésnek tartotta ezt, ugyanis több százmillió forintos 
tételről van szó. 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy a Kaposvár Közalapítvány is az 
Önkormányzat része, ezért nem gond, hogy oda van bejegyezve. Hozzátette, hogy az előterjesztés 
azért nem tartalmaz felelősöket és határidőket, mert mindennek a Polgármester Úr a felelőse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2762   Száma: 13.09.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
190/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  M olnár György igazgató 
Határidő:                            azonnal 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 4. sz. alatti üres lakás bérlakás-
állományból történő kivonásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2763   Száma: 13.09.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
191/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 
4. sz. alatti ( hrsz: 7803/B/1) üres lakást a bérlakás-állományból kivonja. 
 
Felelős:                           Szita Károly       polgármester 
Közreműködik:    Molnár  György  gazdasági  igazgató 
Határidő:                        2013.   október  05.                                   
 
 

-----9. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 
módosításáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2764   Száma: 13.09.26/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
192/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 72/2013. (IV.25.) 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a kaposvári 
 

- 322/1/B/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű, 

- 15/A/48 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti „egyéb helyiség” 
megnevezésű,  

- 104/1/A/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti „üzlethelyiség” 
megnevezésű, 

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

 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség legfeljebb 
83.144.000,-Ft és járulékai erejéig jelzáloggal terhelje. A jelzálogbejegyzéssel kapcsolatosan 
felmerülő minden költséget Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata vállal. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

      Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal   

 
 
 



-----10. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó u-i 3629/9 hrsz-ú ingatlanon történő telephely-
fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásához----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2765   Száma: 13.09.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
193/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a BIO-HERB Kft. tulajdonában 
lévő Kaposvár, Izzó utcai 3629/9 hrsz-ú ingatlanon a BIO-HERB Kft. által megvalósítandó 
ingatlanfejlesztéshez az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             M olnár György  igazgató 
Határidő:                       2013. október 15. 
 
 
 
 



-----11. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási 
tevékenységet végző társaságok részvényével, üzletrészével való rendelkezések 

jóváhagyásáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2766   Száma: 13.09.26/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
194/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő,  

közszolgáltatási tevékenységet végző Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. jegyzett tőkéjének 
2012. március 26.-án megtörtént 20.000.000 Ft-os emelését utólagosan jóváhagyja.  

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            azonnal 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő,  

közszolgáltatási tevékenységet végző Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. jegyzett tőkéjének 
veszteség rendezése céljából történő 124.590.000 Ft-os leszállítását jóváhagyja. 

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



3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő,  
közszolgáltatási tevékenységet végző Kaposvári Nagypiac Kft. jegyzett tőkéjének veszteség 
rendezése céljából történő 800.000.000 Ft-os leszállítását jóváhagyja. 

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

-----12. Előterjesztés a volt Bartók Béla Általános Iskola épületének hasznosításáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester kiegészítő határozati javaslatként elmondta, hogy adjon 
felhatalmazást a Képviselő-testület arra, hogy szabadon tárgyalhasson Polgármester Úr ezekben a 
kérdésekben és egy fő célt tűzzön ki maga elé, hogy a volt Bartók Béla Úti Általános Iskolát a 
lehető legkorábbi időn belül legyen funkció. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2767   Száma: 13.09.26/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Polgármester Úr által elmondott kiegészítő határozati javaslattal együtt a  
határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



195/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 166/2013. (VII.11.)  
önkormányzati határozat 1.) pontját visszavonja. 
 

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

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a kaposvári 8241 hrsz-ú, „kivett 
általános iskola” megnevezésű, természetben Kaposvár, Bartók Béla u. 10. szám alatti ingatlant 
térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja levéltári feladatok ellátására azzal, hogy a 
levéltár jelenlegi épületét (Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.) a Somogy M egyei Önkormányzat veheti 
használatba, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat a M egyeháza épületét (Kaposvár, Fő u. 
10.) múzeumi célokra Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata részére térítésmentesen 
átadja legkésőbb 2015. június 30. napjáig. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 
ingatlanok átadás-átvételéhez szükséges egyeztetések lefolytatására és a megállapodások 
aláírására. 

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

 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bartók Béla u.  10. szám alatti épület 
számára funkciót keressen, a lehetséges használókkal az ehhez szükséges tárgyalásokat 
lefolytassa, az általa kiválasztott használóval, valamint egyéb szervezetekkel a használatba 
adáshoz szükséges megállapodásokat megkösse. 

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

 
 

-----13. Előterjesztés a Kaposvár, Irányi D. u. 15. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 
díjajánlatról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2768   Száma: 13.09.26/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
196/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Irányi D. u. 15. sz. alatti 24 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. október 
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 40.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Gémesi 
Tamás egyéni vállalkozó (Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. I/II) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:            2013. október 1. 
 
 

-----14. Előterjesztés a S omogy Megyei ILCO Klub bérleti jog átadási kérelméről----- 
 

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

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

 
 

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

 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2769   Száma: 13.09.26/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
197/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a M agyar 
ILCO Szövetség a Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/ alatti irodaház  I. emeletén lévő 17 m2  
alapterületű helyiség bérleti jogát 2013. október 1-től átvegye és 2013. évben 4.147,- Ft/hó + 
ÁFA bérleti díjat fizessen. A 2016. május 31-ig terjedő bérleti időszak alatt a bérleti díj minden 
év január 1. napjától a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       M olnár György igazgató 
Határidő:                                 2013. október 1. 
 
 
-----15. Előterjesztés a S omogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konyhájának vállalkozásba 
adásáról és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak 

átadásáról----- 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2770   Száma: 13.09.26/15/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
198/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy M egyei Duráczky József 
Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai M ódszertani Intézmény és Kollégium 
konyhájának vállalkozásba adásáról és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési 
feladatainak átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy M egyei Duráczky 

József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.) konyhájának 2014. január 1. napjától 5 éves 
határozott időtartamra szóló üzemeltetésére pályázatot ír ki.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2013. október 15. 

 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal történt egyeztetés alapján a Somogy M egyei Duráczky József 
Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai M ódszertani Intézmény és Kollégium 
konyhája és a hozzá kapcsolódó helyiségek, eszközök, berendezések használatba vételével 
kapcsolatos megállapodás véglegesítésére és aláírására. 

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



3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium vonatkozásában a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal 2013. március 14. napján kötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról és a Vidékfejlesztési M inisztériummal a vagyon kezelésbe adásáról szóló 
megállapodások megkötésére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. október 15. 

 
4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2013. szeptember 01-jével a Kinizsi Pál Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium élelmezési feladatait átadja a Vidékfejlesztési Minisztérium 
részére, felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás megkötésére. Az 
önkormányzat a feladat átadás-átvételéig az intézményben a költségek az átvevő által történő 
megtérítése mellett biztosítja az élelmezési feladatok ellátását. 

 
    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  M olnár György igazgató 
    Határidő:  2013. október 15. 
 
 

-----16. Előterjesztés közterület elnevezéséről ----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az előterjesztésben a Hősök Temploma előtti 
tér, Mindszenty Józsefről történő elnevezésére szerepel egy kezdeményezés, melyet a bizottságok 
támogattak. Kérte a Közgyűléstől is, hogy nevezzék el a teret Mindszenty József püspök úrról. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2771   Száma: 13.09.26/16/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
199/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3596/4 hrsz. alatti 
ingatlan a „Mindszenty tér” nevet kapja.   

 
Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő :                        2013. október 23. 
 
 

-----17. Előterjesztés Mindszenty József emléktáblájának elhelyezéséről----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2772   Száma: 13.09.26/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Mindszenty József bíboros 
hercegprímás tiszteletére tervezett emléktábla megvalósítását engedélyezi. 
Az emléktáblán elhelyezésre kerül egy Mindszenty Józsefet ábrázoló dombormű, mely alatt a 
következő szöveg olvasható: 

 
MINDS ZENTY JÓ ZS EF 

1892-1975 
MAGYARORS ZÁG BÍBOROS  HERCEGPRÍMÁS A 

 
„A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát! Ez a dolgunk ezen a világon!  

M indenki ott tegye meg a magáét, ahova az élet állította.” 

 
Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 

2013 
 
Az emléktábla az érintettekkel történt egyeztetés során elfogadott helyen, a Hősök templomának 
M indszenty Józsefről elnevezett tér felöli falán, a kapuzat jobb oldalán kerül elhelyezésre. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:   2013. október 20. 

 
 
 
 



-----18. Előterjesztés közterület elnevezéséről----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Cabero gyárhoz vezető köz elnevezésére 
vonatkozóan a gyártulajdonosoknak kérései találhatóak meg az előterjesztésben, amelyet 
szívesen teljesítenek. Az előkészítés kapcsán négy lehetséges elnevezés is felmerült, a 
szakbizottságok megtárgyalták és a négy változat közül a Dombóvári köz kapta a legtöbb 
szavazatot. Hozzátette, mint előterjesztő csatlakozik hozzá. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2773   Száma: 13.09.26/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Tárgya: A testület a szakbizottság által javasolt elnevezés – Dombóvári köz – elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2774   Száma: 13.09.26/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
201/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3657/107 és 

3657/108 hrsz. alatti ingatlanok művelési ágának átsorolását kezdeményezi az illetékes 
Földhivatalnál a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 70/2005. (XII.15.) ö. rendeletnek megfelelő „közút” művelési ágra. 
 

Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   M olnár György 
Határidő :                        2013. október 15. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3657/107 és 
3657/108 hrsz. alatti közterület a Dombóvári köz nevet kapja.   
 

Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő :                        2013. december 31. 

 

-----19. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  
2014. évi fordulóhoz való csatlakozásról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy arra kér felhatalmazást és arról döntenek, hogy az 
elkövetkezendő esztendőben is fiatal diákjaiknak adhassanak Bursa Hungarica Ösztöndíjat, 12 
millió forintot szeretnének kiosztani. Hozzátette, hogy a pályázat meg fog jelenni és  ha döntenek 



róla, akkor be is nyújtják. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2775   Száma: 13.09.26/19/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
202/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést 
és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az előző évihez hasonló tartalommal kerül 
kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. 
évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy 
hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, s erről a 
Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 



3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 
történő csatlakozás esetén a 2014. évi ösztöndíj pályázatra 5.750 e/Ft önkormányzati 
önrészt biztosít, melyet a 2014. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai 
előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                           M olnár György igazgató 
Határidő: 2014. február 28. 

 
 

-----20. Előterjesztés a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának 
vagyonátadásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2776   Száma: 13.09.26/20/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



203/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló  
műtárgyának vagyonátadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a bruttó 
260.000,- Ft értékű kitorkolló műtárgy Magyar Állam részére történő vagyonátadásához a csatolt 
M egállapodás szerinti feltételekkel hozzájárul. 
A Kaposvár, Keszthely u. – Virág u. csomópont csapadékcsatorna bővítés építési munkáinak 
elvégzésére irányuló M egállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                        azonnal 
 
 

-----21. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével hajléktalanok 
ellátása érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2777   Száma: 13.09.26/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



204/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyar Vöröskereszt Somogy 
M egyei Szervezetével a hajléktalan ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződést 
módosítja, a mellékelt szerződés tervezetben foglaltak szerint, és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens  
Határidő:  2013. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
 
 
-----22. Előterjesztés a Petőfi S ándor Központi Óvoda, a Bajcsy – Zsilinszky Utcai Központi 

Óvoda és a Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratainak módosításáról----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2778   Száma: 13.09.26/22/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



205/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvoda, alapító okiratának 6.) és 7.) pontjait az alábbiak szerint 
módosítja: 

„6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
                           
Az óvoda a gyermek kettő és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő    intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Patalom, Orci, Zimány települések közigazgatási területéről a feladatkörükbe  tartozó 
óvodai nevelési feladataiknak ellátását feladatellátási szerződések alapján  a Kaposvári 
Festetics Karolina Központi Óvoda biztosítja. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
    A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 
igénybevételével. 

 
Az ellátható fogyatékosság típusai a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 
 

b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
gyermek. 

 
7.) Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár Város és Patalom, Orci, Zimány 
Községek  közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-8 éves korosztály óvodai nevelése, 
oktatása.” 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
Határidő: 2013.  október 15.  

 
 



2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Bajcsy – 
Zsilinszky Utcai Központi Óvoda, alapító okiratának 6.) és 7.) pontjait az alábbiak szerint 
módosítja: 

„6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 
       Szakfeladat számok: 
       562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
                           
Az óvoda a gyermek kettő és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő    intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Kaposújlak település közigazgatási területéről a feladatkörébe tartozó óvodai nevelési 
feladatainak ellátását feladatellátási szerződés alapján a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda biztosítja. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
    A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 
igénybevételével. 

 
Az ellátható fogyatékosság típusai a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 
 

b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
gyermek. 

 
7.) Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár Város és Kaposújlak Község  
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-8 éves korosztály  óvodai nevelése, oktatása.” 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Molik Edit óvodavezető 
Határidő: 2013.  október 15. 

 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Petőfi Sándor 
Központi Óvoda, alapító okiratának 6.) és 7.) pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

„6.) Alaptevékenysége:  
      TEÁOR  szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
       Szakágazat szám: 851020 Óvodai nevelés 



       Szakfeladat számok: 
       562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
       851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
       851011 Óvodai nevelés, ellátás 
       851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
       851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
                           
Az óvoda a gyermek kettő és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő    intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Magyaregres település közigazgatási területéről  a feladatkörébe  tartozó óvodai nevelési 
feladatainak ellátását feladatellátási szerződés alapján  a Kaposvári Petőfi S ándor Központi 
Óvoda biztosítja. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
    A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 
igénybevételével. 

 
Az ellátható fogyatékosság típusai a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 
 

b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
gyermek. 

 
7.) Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár Város és Magyaregres Község 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-8 éves korosztály  óvodai nevelése, oktatása.” 
 

       Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő: 2013.   október 15. 

 
 

-----23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2013-2020 közötti időszakra szóló 
drogellenes stratégiájáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester szerinte nem lehet más a céljuk, minthogy Kaposvár drogmentes 
város legyen. Ehhez kell még tenniük nagyon sokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy pénzügyi 
felhatalmazást kér arra, hogy egy szakemberekkel elvégzett, olyan mérést végezhessenek, amely 
frissebb annál, ami az előterjesztésben szerepel, hogy egy napi helyzetképet tudjanak e 
tekintetben kapni. 
 



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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2779   Száma: 13.09.26/23/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
206/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú 
Város drogellenes stratégiáját, és egyúttal úgy határozott, hogy egy új helyzetfeltáró felmérés és 
vizsgálat elkészítésére költségvetéséből 2,5 millió forintot különít el, illetve amennyiben a 
felmérés alapján indokolt, úgy a drogellenes stratégiát módosítja, kiegészíti. 

 
Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködő:Kovács Kristóf ifjúsági referens 
Határidő:  azonnal (elfogadásra) 
   2014. március 31. (komplex vizsgálat elkészítésére) 
 
-----24. Előterjesztés Kaposvár Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0 pályázata 

benyújtásáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a szennyvíztelepük ráérett a teljes rekonstrukcióra, 
amelyre pályázni szeretnének, tanulmányokat, anyagokat és terveket elkészítették. Hozzátette, 
hogy az erre szánt pályázati ablak még zárva van, és legkésőbb 2014 márciusában az új európai 
pénzügyi ciklus indításával elindul és szeretnének már kész anyaggal odamenni,  hogy az elsők 



között lehessenek. Elmondta, hogy a komplett felújítás nettó összege 5 milliárd forint. Ismertette, 
hogy a bizottságok is támogatták a pályázat benyújtását. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a napokban a SONLINE oldalán olvasta, hogy 2009-
ben és 2010-ben több mint 4 ezer tonna szennyvíziszap elhelyezésére került sor a Nádasdi utcai 
telepen, illegálisan. Hozzátette, hogy Kaposvárról ezt a szennyvíziszapot el kellett volna 
szállítani Marcaliba, de mivel ez nem történt meg, ezért ennek nagyon komoly környezeti károkat 
okozó hatása lehet. Olvasható még az is, hogy még két ivóvízkútjuk is van a környéken és, ha ez 
a szennyvíziszap beleszivárog a talajban, akkor még ezt a vízbázist is veszélyeztetheti. 
M egkérdezte Polgármester Urat és Főjegyző Urat, hogy van-e tudomásuk erről, megkereste-e a 
Városházát valaki ilyen típusú bejelentéssel és, ha igen, akkor mi volt rá a reakció? Véleménye 
szerint, nagyon súlyos az, amit a kommentben olvasni lehetett. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Főjegyző Úr mondja el a választ. Hozzátette, hogy a 
kommentelőkkel annyit lehet tenni, hogy ha igaz, akkor válaszolni kell, ha vádaskodnak, akkor 
fel kell jelenteni őket. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az említett munkák kivitelezésében az egyik 
céggel vitában és haragban álló személy körülbelül századik levéllel kereste meg és 5-6 
alkalommal lehetővé tették, hogy a teljes dokumentációba betekintsen, iratokat másolhasson. 
M ivel nem találta az igazát, ezután az Ügyészséghez fordult, büntető feljelentést tett, jelenleg az 
Ügyészség ellen fordult, mert az Ügyészség elutasította a feljelentését. Elmondta, hogy ez egy 
komoly beruházás volt, az ellenőrzésében a Környezetvédelmi Hatóság és rengeteg szakhatóság 
részt vett, műszaki ellenőrt alkalmaztak. Mind a műszaki ellenőr és mind az összes szakhatóság a 
beruházást rendben találta, s ennek megfelelően igazolta a műszaki átadás-átvételkor annak 
megfelelő színvonalon történő teljesítését. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2780   Száma: 13.09.26/24/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében KEOP-1.2.0/09-11 kódszám alatt meghirdetett támogatásra „Kaposvár 
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése” címmel pályázatot nyújt be.  
 
A nettó 5.051.731.850.- Ft összköltségű beruházáshoz szükséges 252.586.593.- Ft összegű 
önerőt a Kaposvár MJV Önkormányzata kizárólag saját forrásból az alábbi ütemezéssel biztosítja 
a 2014. és 2015 évi költségvetési rendeleteiben. 
 

Ütemezés      Ft Megnevezés 
Összesen 2014. 2015. 

Összköltség  (100%) 5.051.731.850 2.740.341.350 2.311.390.500 
Támogatás     (95%) 4.799.145.257 2.603.324.282 2.195.820.975 
Saját forrás      (5%) 252.586.593 137.017.068 115.569.525 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  a pályázat megnyitása esetén azonnal 
 
 
 
 



-----25. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, 
illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2781   Száma: 13.09.26/25/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----26. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2013. II. negyedév)----- 
 

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

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



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2782   Száma: 13.09.26/26/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
209/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2013. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

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

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2783   Száma: 13.09.26/27/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
210/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 79/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatának 

határidejét 2013. október 31-re módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
 Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő: 2013. október 31. 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2013.  (IV. 25.) önkormányzati határozatának 

határidejét 2013. december 31-re módosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:         2013. december 31. (szerződéskötés)              

 

 3.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 110/2013. (VI. 06.)  
önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyben a 34/2013.  (II. 28.)  
önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt Zimány, Patalom,  
Orci, Kaposújlak, M agyaregres községek önkormányzatainak képviselő-testületeivel, az ezen 
községekben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való 



részesítésére. A Közgyűlés a feladat-ellátási szerződéseket az előterjesztés 2. melléklete 
szerint hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő: 2013. október 1. 
 

4.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 110/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 6. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
 Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában 
4,75 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, 2013. szeptember 01-től. 
Pedagógiai asszisztens költségvetési vonzata: 
2013. évben:személyi juttatás: 1 624 500 Ft járuléka: 438 615 Ft , összesen: 2 063 115 Ft. 
2014. évben személyi juttatás:4 873 500 Ft, járuléka 1 315 845 Ft, összesen: 6 189 345 Ft. 

 
Többletkiadás összes: 8 252 460 Ft. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  M olnár György gazdasági igazgató 
  Tavali Gabriella óvodavezető 
 Határidő:  2013. október 01. 
  
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 1. 

pontjának határidejét 2013. október 31-re módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. október 31. (támogatási tervezet elkészítése)     

 
6. Kaposvár M egyei Jogú Város  Közgyűlése a 120/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 4. 

pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:   2014. december 31.                                     
 

7. Kaposvár M egyei Jogú Város  Közgyűlése a 131/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 3. 
pontjának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2013. december 31.  
 

8. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 2. 
pontjának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 



 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. december 31. /pályázat benyújtására/              
   2013. december 31. /hatáskör átruházására/ 
 

9.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 1. 
pontjának határidejét 2013. november 15-re módosítja. 
 

  Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. november 15.       
 

10. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 177/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat 
határidejét 2013. november 15-re módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. november 15.               
               

11.  Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 180/2013. (VIII. 07.) 
önkormányzati határozatot az alábbiakkal egészíti ki:   
 
4./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Laktanya u. 5. 
sz. alatti p iac-vásárcsarnok területén „ruha-udvar” kialakítása kapcsán jóváhagyott 
megállapodások közül Fekete István kereskedő visszalépése miatt Kenesei Tibornéval 
változatlan feltételekkel kötött megállapodást jóváhagyja.  

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

 
 
 

-----28.  Előterjesztés alapítványi támogatásról----- 
 

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

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

 
 

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 2784   Száma: 13.09.26/28/0/A/KT 
Ideje: 2013 szeptember 26 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
211/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: 
 
Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 

- az Országos M entőszolgálat Alapítvány részére 30.000 Ft 
 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens  
Határidő: 2013. augusztus 30. 
 
 

-----Interpelláció: 1----- 
 

 
Dr. Szép Tamás tanácsnok „Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Közgyűlés! 
M it tettünk, mit tehetünk és mit fogunk tenni a donneri közrend és közbiztonság érdekében? 
Évek, sőt lassan évtized óta gond van Donner körülhatárolható részein: a Söröskorsós 
körforgalomnál és a környező utcák környékén, sőt most már a Ballakuti utcában is. Ezt minden 
fogadóórán, lakossági fórumon elmondják a Polgármester Úrnak, a rendőrség képviselőinek, a 
velem való találkozások során is, de elmondják az újságokban is. 
A donneri jóravaló polgárok reggelente, majd délután a munkából hazamenet során, de 
napközben is, vagy bosszankodva, vagy szorongva, vagy félelemmel vegyes érzésekkel mennek 
át gyalogosan kikerülhetetlen söröskorsó körforgalomnál, a Nyár utca, a Zrínyi utca, az Iszák 
utca és Bartók utca elején lévő járdaszakaszokon, az ABC előtt, de a Jókai liget parkos részén is. 
M iért is? Mert atrocitások, gúnyos megjegyzések, durva beszólások, hangos veszekedések 



fogadják őket nap, mint nap egyes ingyenélő, lumpen emberek részéről. Ki merjem-e mondani,  
néven nevezni őket? A donneriek kimondják, igaz rosszul és általánosítva, mindez a „cigányok 
miatt” van. Nem vagyok rasszista, én nem általánosítok, én csak azt mondom, hogy egyes 
cigányemberek, egyes cigányasszonyok, egyes cigányfiatalok miatt rossz a donneriek közérzete 
és emiatt nincs itt közrend. Azért bosszankodnak, mert egyes családok, baráti társaságok ezeken a 
területeken élik a hétköznapi és ünnepnapi társasági életüket, ezzel is irritálva, vagy félelemben 
tartva másokat. Ott élnek, hangoskodnak,  szemetelnek, a járdát teljes szélességben elfoglalva 
akadályozzák a gyalogos közlekedést, és aki ezt szóvá teszi, az megkapja a magáét, ezért inkább 
nem is szólnak, magukba fojtják érzelmeiket az emberek. 
Az általam feltett, múltra vonatkozó kérdésekre a válaszok többségét ismerem, de donneriek is 
kíváncsiak rá. 
Hiába volt az általam kezdeményezett donneri közterületet figyelő kamera? Nem tudom, hogy 
működik, vagy sem, a monitor mögött folyamatosan ülnek és figyelnek a rendőrök, vagy csak 
utólag elemzik a felvételeket, ha balhé van? Hiába a körzeti megbízott, a posztos rendőr, aki csak 
névleg volt az? Hiába volt a Bartók iskolabeli rendőrségi fogadószoba kialakítása, rövidéletű 
működése? Hiábavaló a mostani mobilrendőrőrs, amihez már én is többször tettem bejelentést? 
Eredmény nélküli az önkormányzati rendelet a közterületek fotelekkel, műanyagszékekkel 
történő berendezése kapcsán, mert le lehet ülni az üzlet előtti lépcsőkre, útpadkára is? 
M indig és minden rendőrségi átszervezés ellenére a legfontosabb, a személyes és folyamatos 
rendőri jelenlét, a gyalogosan járőröző rendőr hiányzik innét. Nagyon hiányzik. Jó időben és 
főleg nappal, de késő délután is szükség lenne rá. Ha kevés a rendőr, akkor toldd meg egy 
lépéssel: közös és rendszeres járőrpárokkal, a közterület-felügyelettel, vagy a polgárőrséggel 
együtt összefogva. De el kéne gondolkozni a városrendőrség felállításáról is, mielőtt nagyobb baj 
lesz. 
Tudom, hogy ez a problémakör sokkal összetettebb, nemcsak rendőrségi ügy, nevelési,  
munkahely teremtési probléma is egyben, – ámbár kétlem, hogy az itt szószerint „napot lopó 
emberek” ezekben együttműködnének – de itt és most gyors megoldásokra van szükség. 
Ezekre várom a donneriek nevében választ, pontosabban nem is választ, hanem az eredményes 
intézkedéseket!” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Tisztelt Tanácsnok Úr ! 
A donneri közrend és közbiztonságra vonatkozó interpellációjában felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatban Buzás László rendőr alezredes Városi Rendőrkapitány Úr tájékoztatott, hogy a 
donneri és cseri városrészben a napi járőrtevékenységeken kívül a hét három munkanapján 4 óra 
időtartamban szerveznek gyalogos-, vagy gépkocsizó járőr szolgálatot, kifejezetten ebben a két 
városrészben a délutáni és kora esti órákban. Ezen kívül az Országos Rendőrfőkapitány Úr által 
elrendelt mozgóőri szolgálat útvonaltervét megváltoztatták, így a szombati napon 08.00 órától 
20.00 óráig, vasárnap 12.00 órától 20.00 óráig van gyalogos járőrszolgálat ebben a két 
városrészben.  
A Donneri városrész a kaposvári II. számú őrszobához tartozik, részükre szeptember 15-től lett 
meghatározva, ha nincs ügyeleti küldésük, 17.00 órától 18.00 óráig álló ellenőrzést kell folytatni 
a Donneri városrészben található körforgalom környékén. 
A Donneri városrészben a körforgalom közelében lévő Szigetvári,  Nyár, Iszák, Bartók Béla és 
Ballakúti utcában az idei évben 41 igazoltatás, 27 helyszíni bírság kiszabása, 54 szabálysértési 
feljelentés történt rendőri kezdeményezés alapján. 
A Kaposvár területén működő térfigyelő rendszer az ügyeleti helyiség átépítését követően újra 
működőképes, bejelentéseket követően az ügyeletesek használni tudják. Az átépítés alatt csak a 



megtörtént eseményeket követően a felvételek utólagos kiírására volt lehetőség.  
A Kaposvári II. számú őrszoba mobil telefonszáma: 06-20/448-0996, amely a nap 24 órájában 
hívható, az a szolgálatos körzeti megbízottnál és járőrnél található. 
A Közterület-felügyelettel való közös szolgálatellátást a rendőrség továbbra is támogatja, a cseri 
és donneri városrész közbiztonságának a javítása érdekében. 
Terveink közt szerepel 2013. október közepétől egy közös szolgálat szervezése a rendőrség és a 
Közterület-felügyelet bevonásával ezen városrészben. Ennek tapasztalatait összegezve lehetséges 
további ellenőrzések folytatása, tervezése. 
M ivel a rendőrség telefonszámát a lakosság többsége véleményünk szerint nem ismeri a 
Tanácsnok úr egyetértésével készítenénk egy lakossági tájékoztató anyagot, mely tartalmazná a 
felmerült probléma leírását részletesen, ismertetve a jogilag rendelkezésre álló szankciókat. Ezen 
körlevelet a hivatal természetesen elkészítené, melyet a Tanácsnok úr jóváhagyása után 
sokszorosítanánk és a lakossági postaládákba eljuttatnánk. A városrész interpellációban említett 
problémájának megoldása érdekében megfontolandó a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
bevonása is. Az Ön levelében írtak alapján azonban, úgy tűnik, hogy még az ismertetett 
intézkedés-sor is kevés. Elvárjuk hát a rend őreitől, hogy folyamatosan biztosítsák az ott élők és 
arra közlekedők nyugalmát és biztonságát.” 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az nap délutánra bekérette a rendőrkapitány urat, az 
miatt, amit dr. Szép Tamás tanácsnok úr elmondott. Hozzátette, hogy azok az emberek, akik a 
Cserben és a Donnerben zavarják az arra járó, sétáló és hazafelé igyekvő tisztességes embereknek 
a létét, azok naplopók. Nem érdekli, hogy hányszor járőröznek, továbbá, hogy hányszor mennek 
ki, de a feladatuk az, hogy ezt a problémát megoldják. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta Polgármester Úrnak, hogy a rendőrségi válasz szerint 
mindent megtettek, amit meg lehet tenni, de a donneri polgárok ezt nem így érzik. A tervek és az 
elképzelések elfogadhatóak lennének számára, de nem most kellett volna meghozni, hanem 
évekkel ezelőtt. Hozzátette, hogy ezután az interpelláció után 1-2 hónap türelmet adok a 
rendőröknek, amelyet a donneri lakók már biztosan nem adnák meg. 
 
 

-----Interpelláció: 2----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok „Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! 
A Kaposvári Cukorgyár kampányának ideje alatt a vasúti répa beszállítás a forgalmasabb 
időszakokban komoly torlódásokat okoz a Béla király  utcai sorompóknál. Különösen akkor kell 
nagyon hosszú ideig várakozni, ha mindkét sorompót ki kell várni. 
Én kifejezetten örülök annak, ha minél több répát vasúton szállítanak be a gyárba, hiszen az 
tehermentesíti a közútjainkat. 
A rómahegyi és a környékbeli polgárok nevében kérem Polgármester Urat, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a cég vezetőivel, és kérje meg őket arra, hogy a beszállítást próbálják úgy szervezni, 
hogy a lehető legkevesebb alkalommal történjen ez a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején!” 
 
 



dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Tisztelt Tanácsnok Úr! 
Interpellációját követően felvettük a kapcsolatot a Cukorgyár vezetésével és ígéretet kaptunk 
arra, hogy a beszállítás szervezésében tekintettel lesznek a reggeli és délutáni csúcsforgalomra,  
kerülni fogják ezen időszakokat.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok elfogadta dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr válaszát. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy mivel nyílt ülésen már csak egy, a Kométával 
kapcsolatos előterjesztésük van, de őket 11 órára hívták, ezért zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
Szita Károly polgármester nyílt ülést rendelt el. 
 
 

-----29. Tájékoztató a KOMETA’99 Zrt. aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének 
alakulásáról az Önkormányzat által delegált tisztségviselők és a menedzsment beszámolója 

alapján----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte dr. Prohászka Balázst, a Kométa 99 Zrt. gazdasági 
igazgatóját és Lehoczky Gábor igazgatósági tagot. M egkérte dr. Prohászka Balázs gazdasági 
igazgatót, hogy tartsa meg a beszámolójukat. 
 
dr. Prohászka Balázs Kométa 99 Zrt. gazdasági igazgatója elmondta, hogy örömmel számot 
adnak a tevékenységükrő l és örül, hogy lehetőséget is kaptak rá.  
 
Prezentációs anyag a jegyzőkönyv 10. számú mellékleteként megtalálható. 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az igazgató tanács általuk delegált tagjainak és a 
felügyelő bizottság véleményére is kíváncsiak. Hozzátette, hogy a Kométa 99 Zrt. és az 
Önkormányzat által nagy reménnyel kecsegtető orosz piac esetében információi szerint az ottani 
főállatorvos már lepecsételte az anyagot, de az orosz exportnál vámunióban vannak, ahol szintén 
jóvá kell hagyniuk az export engedélyt. Elmondta, hogy Lehoczky Gábor és Gombos Attila urak, 
akiket önkormányzati képviseletre delegáltak az igazgató tanácsba. Átadta a szót Lehoczky 
Gábor úrnak. 
 
Lehoczky Gábor igazgatósági tag megköszönte Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek, 
hogy bizalmat szavaztak neki és delegálták a Kométa 99 Zrt. igazgatóságába. Kiegészítésként 
elmondta, hogy az igazgatóság része a legfontosabb számukra, hogy azokat a következő 
lépéseket lássák, továbbá azokat a jövőbe mutató lépésekben segítsék a menedzsment munkáját, 
amit úgy gondolnak, hogy az Önkormányzat érdekeit is szem előtt tudnak tartani. Nagyon fontos 
és sorsdöntő lépések várnak a Kométára, hozzátette, hogy nincs itt az idő, hogy hátradőljenek,  
nagyon sok munka van még, ahhoz, hogy a likviditási, illetve a társaságnak a piaci pozíciója 



szintre lépjen, amelyre büszkén tekinthetnek vissza. Elmondta, hogy napokon belül el fog 
készülni az a munka, amelyet a menedzsment munkatársai készítenek, az anyagtól azt várják, 
hogy lépéssorozatot fog a Kométa menedzsmentje számára elővetíteni. Hozzátette, hogy egy 
nagyon nehéz tárgyalássorozat vár a menedzsmentre, amit a bankokkal kell lefolytatni. 
 
Katona S ándorné FEB tag köszöntötte Polgármester Urat, Címzetes Főjegyző Urat, 
Alpolgármester Asszonyt és Urat, illetve a Képviselő-testület tagjait. Ismertette dr. Cseke László 
megbízásából a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Kométa 99 Zrt-be 
delegált felügyelő bizottsági tagokról szóló beszámolót. Felsorolta a Felügyelő Bizottsági tagok 
nevét: Kádi Anna, Király M iklós, dr. Cseke László és Katona Sándorné. Elmondta, hogy a 
Felügyelő Bizottság ülésén dr. Cseke Lászlót választották elnökké. 2013. május 28-án elkészült a 
bizottság ügyrendje, melyet a Kométa 99 Zrt. közgyűlése jóváhagyott. Elmondta, hogy az 
igazgatósági felügyelő bizottsági ülésnapokat és a közgyűlési napokat nem számítva 24 
ellenőrzési napot fordított az alábbi témakörök vizsgálatára: tőkeemelés megvalósulása, az üzleti 
terv megvalósulása, banki és készpénzes forgalom vizsgálata, különös tekintettel a szállítókkal 
szembeni fizetési késedelmek és vevőtartozások okaira kapcsolt vállalkozások és a Kométa 99 
Zrt. szerződése és pénzügyi teljesítései, az olasz export értékesítése és termékfejlesztés 
összefüggése,  a kiszervezett tevékenységek felmérése, a Kométa Italia SE-ben szerzett döntő 
befolyásoló részesedés megszerzésének vizsgálata, a vezetői információs rendszer működése, a 
Budapesti Kereskedelmi Iroda működése,  a Semmerei Kft-vel kötött logisztikai szerződés 
teljesülése. Hozzátette, hogy a Felügyelő Bizottság kialakította és átadta havi rendszeres 
információs igényét a menedzsmentnek. A Felügyelő Bizottság ajánlásokat tett vizsgálatai 
alapján az igazgatóságnak és a menedzsmentnek a 2013.  évi üzleti terv módosításánál 
alkalmazott szempontokra. 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő kérte dr. Prohászka Balázst, a Kométa 99 Zrt. gazdasági 
igazgatóját, hogy juttassa el a prezentációs anyagból azt a táblázatot, amely a létszámalakulásról 
szól. Elmondta, hogy amikor a Képviselő-testület döntést hozott, hogy az adófizetők pénzéből 2 
milliárd forinttal beszáll ebbe az üzleti vállalkozásba, akkor világossá tette, hogy nem akar a 
tevékenysége profilján változtatni. Ha fontosnak tartják, hogy azoknak a kaposvári embereknek,  
akik a Kométánál dolgoznak, megmaradjon a munkája, akkor szerinte nekik egy nagyon fontos 
szempont, hogy hogyan alakult a foglalkoztatottak létszáma. Információja van arról, hogy 
azoknak a dolgozóknak, akiknek lejárt a próbaideje,  nem hosszabbították meg a szerződésüket, 
tehát, körülbelül 50 emberrel kevesebben dolgoznak. M egkérdezte Lehoczky Gábor igazgatósági 
tagtól, hogy ő hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. 
 
Felder Frigyes tanácsnok megkérdezte, hogy miért nem volt ez az anyag előbb elérhető az 
interneten? Reméli, hogy egy év végi beszámolót tételesen meg lehet majd nézni a Közgyűlés 
tagjainak is időben és a számokból átnézve konkrétan fel tudnak készülni időben a lényeges 
kérdésekre. M egkérdezte a helyzetértékeléssel kapcsolatban, hogy az orosz piacon mekkora az a 
nagyságrend, amit elérhetőnek látnak? Kíváncsi volt, hogy mi a véleményük Csányi Sándor úrral 
szemben a tranzakcióról? 
 
Pintér Attila tanácsnok csatlakozott Felder Frigyes tanácsnok úr véleményéhez, hogy miért nem 
kaphatták meg a beszámolót előbb írásban. M iért nem tárgyalta a szakbizottság, továbbá miért 
nem tárgyalhatta a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság? Megkérdezte dr. Prohászka 



Balázs gazdasági igazgató úrtól, hogy utólag megkaphatják-e a kivetített anyagot? Véleménye 
szerint jól döntöttek, hogy félévente meghallgatják a Kométa 99 Zrt. beszámolóját. Kérdése volt, 
hogy a M agyar Fejlesztési Bank forgóeszköz hitelével, illetve a fejlesztési hitelével mi a helyzet? 
M egkérdezte, hol tart az a folyamat, mely szerint a termelőket és a beszállítókat tulajdonrészhez 
juttatják, mintegy 200-250 millió forint értékben? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok gratulált az eddig elért eredményekhez. M egkérdezte, hogy a 
működési költség, mely 2,75 milliárd forintról 2,4 milliárd forintra csökkent, miből tevődik össze 
a 350 milliós költségcsökkentés? Információ szerint Itáliában egyre népszerűbb a Kométa 
terméke. Mivel tudják, hogy kezdetektől fogva olasz a tulajdonos, mi az oka annak, hogy most 
érték el ezt az eredményt? 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, mivel érzékeny adatokról van szó, ezért nem került az 
anyag a Közgyűlés előtt ismertetésre? Továbbá megkérdezte igaz-e, mivel az újságban olvasható 
volt, hogy másfelé is elkalandozik a Kométa? Hozzátette, hogy a napelem gyárra gondolt, ami 
milyen pénzből valósul meg, van-e felhatalmazásuk? 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, mivel a helyi piacra való termelés  csökkent van-e valami 
intézkedés vagy terv, ami alapján ezt növelni tudják? Továbbá, a helyi beszállítókkal való 
hatékonyabb együttműködésre van-e valami fajta tervük, ha igen, akkor hogyan képzelik el? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy üzleti cégről van szó, amely iszonyatos erős 
konkurencia piacán él. Szerinte azok az adatok, amelyeket dr. Prohászka Balázs gazdasági 
igazgató bemutatott, azok közkinccsé tehetők. Kérte igaz gató urat, hogy küldje el részükre a 
prezentációt, és a Hivatal gondoskodni fog arról, hogy a Képviselő-testület tagjai is megkapják a 
számítógépükre. Hozzátette, hogy nem fogják közzétenni azokat a stratégiai lépéseket, hogy 
hogyan csökkentette a költségeit, továbbá melyek azok a stratégiai előremutatók, illetve az ország 
egyik leghatékonyabban működő cégét jelentő lépések. Véleménye szerint helyesen teszi, hogy 
nem teszi közkinccsé. A testület tagjai kíváncsiak erre,  és aláírnak egy számozott titoktartási 
nyilatkozatot, akkor majd megkapják. Érzékelhető, hogy a sajtó számára ki a kedves és ki a 
kevésbé kedves, ezért igyekszik abba az irányba elvinni, amit személy szerint nem szeretne, hogy 
csak egy húsüzem maradjon ebben az országban. M ert, ha így történik, akkor azt szeretné, hogy a 
Kométa maradjon. M egkérte dr. Prohászka Balázs gazdasági igaz gató urat, hogy válaszoljon a 
kérdésekre. 
 
dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató elmondta, hogy a létszámalakulásról sajnos táblázatot 
nem tud bemutatni, de pár adatot megosztott a testülettel. Létszámuk június 30-án 514 fő volt, a 
Közgyűlés napján pedig 460 fő, azaz 54 fővel csökkent. Hozzátette, hogy ezek között voltak 
olyanok, akik más munkahelyet kerestek, továbbá olyanok, akikkel a Kométa szüntette meg a 
viszonyt. dr. Lamperth Mónika képviselő asszonynak elmondta, hogy a próbaidő azt jelenti, hogy 
valakit nem rég vettek fel. Nemrég elkezdtek létszámot növelni, úgy tapasztalták, hogy a 
létszámnövelés megelőzte a termékeik iránti kereső növelést, tehát a létszámnövelést nem tudták 
fenntartani. Hozzátette, hogy nem volt szabad fenntartaniuk azt az emelt létszámot, amely a 
megnövelt kereskedelembe vetett hit alapján került létrehozásra. Elmondta, hogy minden 
dolgozónak elmondják, hogy amennyiben a kereslet növekszik, és több húst tudnak eladni 
M agyarországon, abban a pillanatban visszaveszik őket, amelyre már korábban is volt példa. 
Ismertette, hogy az 54 főből 35 fő volt a próbaidős, tehát azok elbocsátása egy korábbi 



növekedésnek a visszafogása volt és nem tényleges létszámcsökkentés, továbbá 5 fő mondott fel 
és 14 fő ment el közös megegyezéssel.  
Elmondta, hogy azért nem volt elérhető a prezentáció az interneten, mert arra kaptak felkérést, 
hogy tartsanak egy tájékoztatót a Közgyűlés részére. Megígérte, hogy negyed év múlva, amikor 
erre sor kerül, akkor a beszámoló anyagát előzetesen el fogják juttatni a testület tagjainak.  
Büszkék az eredményeikre és, ha a nyilvánosság megtudja, az nem zavarja őket. Örülnek, ha 
meglátják a versenytársaiknak a mérlegadatait, de erre csak évente van lehetőség. Ú gy érzi, hogy 
a versenytársaik között nincsenek náluk sokkal jobbak, és a Kométa sem sokkal rosszabb 
másoknál.  
Elmondta, hogy minden alkalommal olyan beszámolót tesznek közzé, amelyben ugyanúgy 
leírják, mint a versenytársaik, nyitva állnak mindenki előtt, aki erre jogosult, hogy ellenőr izzék a 
tevékenységüket, nem kozmetikázzák a számokat és azt mutatják be, ami a valóság. Hozzátette, 
hogy saját maguk számára készítik ezeket az eredmény kimutatásokat, ellenőrzéseket. A korábbi 
tulajdonosok és az új tulajdonosok elvárása is, hogy nyereségesek legyenek, saját maguknak 
ártatának, ha veszteség helyett nyereséget mutatnának ki. 
Az orosz exporttal kapcsolatos kérdésre válaszként elmondta, hogy eddig két vevővel tárgyaltak, 
mind a kettő első lépésben havi 100-100 tonnás megrendelést jelzett elő, amely esetben 100 tonna 
400 ezer euró, azaz 120 millió forintos értékesítésnek felel meg. Hozzátette, ha meglesz az export 
engedélyük és tényleg elindulhatnak az orosz piacon, akkor ennek a többszöröse is elérhető. 
Elmondta, hogy ezek az értékesítések alacsony fedezetű értékesítések, de fedezettel rendelkeznek 
és az előnye pedig az, hogy előre fizetnek, tehát megfelelő likviditást biztosítanak a cégnek.  
Amint lehet, talán már az év végére felkészülnek erre, nagy erőkkel bevetik magukat az orosz 
életbe és elindítják az értékesítést Oroszországban.  
Csányi úr tranzakciójához nem tudott mit mondani, igazából nem foglalkoznak azzal, hogy mit 
csinál. Abból a szempontból, hogy versenytársuk és milyen veszélyt jelent érdekli őket. Meg 
lehet nézni, hogy melyik cég milyen hatékony, és szerinte a Kométa messzemenően, például a 
Pick előtt áll és több más hatékonyság mutatóban is. A Kométáról elmondta, hogy egy tető alatt 
dolgozó, szoros technológiával rendelkező cég, míg a Pick több telephelyen – Szegeden vágó,  
Pécsen csontozó, Baján sonkát gyártó, Szegeden szalámit gyártó cég – működik. Hozzátette, 
hogy ha összevetik a Kométa szállítási költségigényével, akkor össze sem lehet hasonlítani a 
kettőt. 
Elmondta, hogy Polgármester Úr kérésének megfelelően a prezentációs anyagát megküldik. 
Elmondta, hogy a M agyar Fejlesztési Bank vállalatcsoport több pénzügyi intézményből áll. A 
bank bocsátott rendelkezésükre hosszú távú fejlesztést és forgóeszköz hitelt. Továbbá az MFB 
Invest-tel tárgyaltak az elmúlt évben és ez év elején is egy újabb tőkebefektetésről. A 
tőkebefektetésnek két része lesz, de mind a kettő rész fejlesztési célú forrás rendelkezésre 
bocsájtás, amiből csak a jövőt tudják építeni és nem forgó eszköz célú költekezést jelent. 
A működési költségek csökkentésével kapcsolatban bemutatta, hogy tudták csökkenteni az 
értékesítés láncoknak történő visszatérítéseket, bérmegtakarítást, továbbá, hogy tudtak elérni a 
beruházásaik révén karbantartási költség megtakarítást. Az energia szállítókat minden évben 
megtendereztetik és próbálják az energia költségeiket leszorítani. Ezen túlmenően majdnem 
minden egyes beszerzést magas szinten jóvá kell hagynia, vagy Pedradzini úrnak is jóvá kell 
hagynia. Hozzátette, hogy a költség csökkentesében nagyon nagy hangsúlyt szánnak a 
hatékonyság növelésének, amikor a termelési folyamatokat egyszerűsítik.  
Az olasz exporttal kapcsolatban elmondta, hogy más volt a stratégiájuk a korábbi években. A 
húsra nagyobb hangsúlyt fektettek a készítménnyel szemben, illetve a Kométa korábbi 
tulajdonosa és vezetősége úgy gondolta, hogy a Kométa egy M agyarországra dolgozó magyar 



cég, amelynek itt kell érvényesülnie. A válság hozta elő azt a helyzetet, ahol meg kellett 
keresniük azt, hogy hol tudnak még jobb fedezetű értékesítést elérni, azért, hogy nyereségesek 
legyenek. Ennek érdekében hozták létre tavaly a Kométa Italiát, amely nagy erőkkel halad előre 
az Olaszországban lévő üzletláncoknak a megnyerésében. 
Elmondta, hogy a Kométa nem tervez semmi más tevékenységet. Új tevékenységként tavaly 
jelent meg a sertéshúsból készült termékek mellett a baromfi húsból készült sonkák, másfajta 
újabb jellegű tevékenységet nem terveznek, és nem szeretnének megvalósítani. A napelemek 
hasznosításával kapcsolatban elmondta, hogy tavaly decemberben megkereste őket a Solifer  
nevezetű cég vezetője, amely jelezte, hogy állami támogatásért fog folyamodni. Egy nagy 
beruházás, nagyon korszerű napelem gyártását akarja megvalósítani M agyarországon. Referencia 
üzemet keresett ebből a célból, s kérdése volt, hogy elvállalja-e a Kométa.  A referencia üzem azt 
jelenti, hogy amikor elindul a beruházás, ők megtervezik, hogy milyen napelemeket kell a teljes 
energiaellátásukhoz elhelyezni és ezeket a cég a saját költségein telepíti és a napelemeket 8 évig 
úgy fizetik ki, hogy az áramdíjhoz kapcsolódó valamilyen mértékű költségtérítést fizetnek a cég 
számára. A Kométa számára ez megtakarítást jelent, nem pedig költségtöbbletet és a 8 év eltelte 
után a Kométa tulajdonába kerül a rendszer és a cég 15 évig garantálja a napelem rendszernek a 
működését. 
Elmondta a beszállítókkal való kapcsolattartásról és a beszállítók befektetéséről, hogy folyamatos 
tárgyalnak. Amióta az Önkormányzattal elkezdtek tárgyalni a tőkebefektetésről megkeresték a 
szállítóikat is. A szállítók már akkor készségüket fejezték ki, de akkor még vártak a döntésekre. 
Sajnálatos tényként került elő, hogy stratégiai céggé nevezték ki a Pápai Húskombinátnál, amely 
sok mindenkit visszarettentett és a beszerzésébe még most is nehézséget jelent. A legnagyobb 
beszállítójuknál 100 millió forintos tőkeemelésben állapodtak meg, amelyet már a Közgyűlésük 
jóváhagyott, a Kométa ügyvédjei már dolgoznak a szerződések szövegén, s a következő héten 
fognak megállapodni. A második befektetővel 40 millió forintos tőkeemelésben állapodtak meg, 
akivel volt egy megtorpanás, főleg a Pápa miatt, ugyanis neki komolyabb veszteségei voltak. 
Hozzátette, hogy a Közgyűlésük már jóváhagyta a 40 milliós befektetést. Hozzátette, hogy a 
tervezett 200-250 millió forintos befektetésnek fennmaradó részéről folyamatosan tárgyalnak a 
szállítóikkal, és bízik benne, hogy év végére konkrét eredményekről tud beszámolni. 
 
Lehoczky Gábor igazgatósági tag reagált dr. Lamperth M ónika képviselő asszony kérdésére, 
mely szerint jelentősebb létszámgazdálkodást érintő kéréssel az igaz gatóságnál nem találkoztak. 
Úgy érzi igazgató társával egységesen az az álláspontjuk, hogy azt az elvet kell követniük, hogy 
közvetve olyan döntésekkel kell segíteni a gazdálkodását a Kométának, hogy az az üzleti terv 
teljesüljön, amit egyébként a befektetéskor az Önkormányzat is elfogadott és az abban 
foglaltaknak a teljesülése esetén azok a kívánatos létszám növekedési célok fognak teljesülni,  
illetve létszám megtartási elvárások, amiket ők is nagyon támogatnak és szeretnék, ha a jövőben 
így működnének. 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Lamperth Mónika képviselő szerinte hibát követett el a Polgármester Úr, amikor úgy 
döntött, hogy nem kér írásos előterjesztést. M eg vannak arra a törvényi szabályok, hogy ha olyan 
ügyet tárgyal a testület, amely nem tartozik a nyilvánosságra, akkor ezt zárt ülés formájában 
hogyan tegye. Hozzátette, hogy valamennyien tesznek esküt arra, hogy megtartják a különböző 
titkokat. Véleménye szerint ez nem elégséges magyarázat és tudomásul kell vennie Polgármester 
Úrnak is, hogy valamennyi felelősséget a képviselők is viselnek és, ha 2 milliárd forint közpénzt 
rak bele egy Önkormányzat egy üzleti vállalkozásban, akkor nem szabad így kezelni a képviselők 



érdeklődését. Elmondta, látszik a prezentációból, hogy az a terv, ami alapján ezt a döntést a 
Kaposvári Közgyűlés meghozta, a menedzsment annak teljesítése érdekében próbálja megtenni,  
amit lehet. Amikor a szerződést tárgyalták, elmondták többen, hogy az üzleti környezet nem 
támasztja alá ezt az ambiciózus tervet. Hozzátette, hogy a prezentációs anyagban, amelyet dr. 
Prohászka Balázs gazdasági igaz gató úr mutatott be, hogy mik az okai annak, hogy nem sikerült a 
tervet teljesíteni, ott visszajönnek azok a dolgok, amelyeket annak idején mondtak. Véleménye 
szerint, amit most csinál a Kométa, az vergődés. Nem a menedzsment tehetsége miatt, hanem, 
mert az üzleti környezet nem változott semmit, mert a Kormány ugyan érzi, hogy az 
áfacsökkentésre szükség lenne, mégsem meri ezt a döntést meghozni. Javasolta és kérte 
Lehoczky Gábor urat a létszámot illetően, hogy nagy figyelmet fordítson rá.  
 
Felder Frigyes tanácsnok szerint fel kellene oldani számára  egy ellentmondást, mely szerint az 
üzleti számokba való betekintéséhez egy titoktartási nyilatkozat szükséges. M ivel közpénzről van 
szó és a képviselőknek van egy olyan esküjük, hogy a tudomásukra jutott közpénzzel való nem 
megfelelő gazdálkodást jelezni kell vagy nyilvánosságra kell hozni. Elmondta, hogy a véleménye 
továbbra sem változott a beruházással kapcsolatban, amit akkor sem tudott már jó szívvel 
támogatni és jelenleg sem. Szerinte, ha a város vezetés többsége lát benne fantáziát, akkor 
csinálják, s azt kívánta, hogy sikerüljön. Annak ellenére, hogy ez a véleménye, sok sikert kívánt a 
menedzsmentnek és a döntéshozóknak is. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy nem lehet elfelejteni, hogy amikor döntöttek erről a 
befektetésről, akkor sokféle információ rendelkezésükre állt, köztük piaci elemzések is. Az 
Ernst&Young Tanácsadó cégnek egy rendkívül alapos és szerteágazó elemzését is olvasni 
lehetett az előterjesztéshez kapcsolódóan. Látni lehetett, hogy azok a várakozások, amiket az 
üzleti tervben előterjesztésként láttak, azok nehezen lesznek teljesíthetők. Hozzátette, hogy ebben 
ellentmondást látott, akkor, amikor döntöttek, de bízott abban, hogy a menedzsment megpróbál 
mindent megtenni annak érdekében, hogy az üzleti terv tartható legyen. Látható, hogy az eredeti 
üzleti terv nem tartható, úgyhogy azokat módosítani kell, továbbá, hogy a piaci környezet 
alapvetően úgy alakult, ahogyan az előrejelzésekben is le lett írva, hogy nem javult. Polgármester 
Úrnak elmondta, lehet, hogy van a kérdéseikben, vagy a hozzászólásaikban tévedés, de ez annak 
köszönhető, hogy most szembesülnek ezekkel az adatokkal és információkkal. Nem volt idő és 
lehetőség alaposan áttekinteni és végig beszélni. Szeretnék látni a folyamatokat és a tendenciákat. 
Jó volt arra a prezentáció, mert látható volt, hogy hol tart a cég,  őszinte és korrekt volt. Örült 
annak, hogy vannak olyan piacok, amik talán az eredeti elképzelésben nem is szerepeltek ekkora 
nagyságrendben, például az orosz piac, ami szerinte egy kedvező és jó hír. Elmondta, hogy az 
eredeti céljuk az volt, hogy segítsék a vállalkozást annak érdekében, hogy meg tudja tartani a 
munkahelyeket, hogy ne érje veszteség az ott dolgozókat és családjait és ezzel együtt Kaposvár 
gazdaságát. Nem tartotta véletlennek, hogy több képviselő, köztük dr. Lamperth M ónika 
képviselő asszony is aggódott a munkahelyekért, amikor az derült ki, hogy akár próbaidős 
alkalmazottakról is, de 54 fő elbocsátásáról van szó. Bíznak abban, hogy ha felfut a termelés és 
az export tevékenység, akkor remélhetőleg nem 50-54 főt tud majd felvenni a Kométa, hanem 
még ennél is többre lesz szükség. Kérte Polgármester Urat, hogy ha a jövőben van rá mód, akkor 
jussanak időben hozzá az anyaghoz, mert akkor tudnak érdemben tárgyalni. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta Felder Frigyes tanácsnok úrral ellentétben, maximálisan 
támogatta a Kométa 99 Zrt. megmentését és a segítését, hiszen az a céljuk, hogy Kaposváron 
legalább a jelenlévő gazdasági társaságok jól működjenek és a gazdaságot erősítsék. Elmondta a 



létszámterület kapcsán, hogy nem az 54 fővel, hanem a 460 fővel kell foglalkozni. Bízik benne,  
hogy továbbra is így fog működni és majd talán még jobban. A reklámköltségek csökkentése 
miatt ötletként elmondta, hogy van Kaposvárnak egy háromszoros olimpiai bajnoka, Szécsi 
Zoltán, aki nem csak a városban, a megyében, az országban, hanem Európában is reklámozhatná. 
Szerinte egy jó filmet kellene készíteni az olaszoknak, ahol a vízilabda csapat Kométa termékeket 
fogyaszt. Még egyszer gratulált az elért eredményekhez. 
 
dr. Csató László tanácsnok azokat a vádakat utasította vissza, amelyek a Kométával 
kapcsolatban elhangzottak, mely szerint vergődés az, ami történik. Úgy érzi, hogy nem az. A 
vállalat, az igaz gatóság, a Felügyelő Bizottság és a kaposváriak nevében is visszautasította ezt a 
kijelentést, hiszen egy nagyon nehéz helyzetből való kilábalási folyamatban van jelenleg a cég.  
Szerinte semmiképpen sem lehet ilyen fogalommal jellemezni, hanem egy határozott, jó irányú 
kilábalási folyamat történik, amelynek a számait láthatták. Továbbá visszautasította azokat a 
megjegyzéseket, hogy nem elegendőek azok a számok, amely ki vannak vetítve. Számára teljes 
mértékben elegendőek és meggyőzőek. Utalt arra, hogy a Képviselő-testület tagjai a sok számot, 
ahogy észrevette nem nagyon szeretik elolvasni és tanulmányozni. Véleménye szerint egy 
célszerű, határozott irányú gazdálkodás folyik a Kométában, amely egy nagyon jó irányt mutat. A 
számok pedig pontosak, korrektek, hiszen van igazgatóság, van Felügyelő Bizottság, továbbá 
könyvvizsgáló, amelyeket kétségbe vonni senkinek nincs joga. 
  
Szita Károly polgármester megköszönte a vendégeknek, hogy rendelkezésükre álltak és 
megosztották mind azt, amit fontosnak akartak. Elmondta, hogy a Kormány akkor nyilvánít egy 
céget stratégiai céggé, ha meg akarja menteni attól, hogy felszámolják és akkor hozza meg 
mindig ezt a döntését, ha valamelyik cég a felszámolás előtt van. Nem kívánja, hogy jó pár éven 
keresztül stratégiai cég legyenek, mert annak az lenne a következménye e tekintetben. Elmondta, 
hogy a lényeg az, hogy van egy befektetési szerződésük, egy szindikátusi szerződésük és van egy 
üzleti terv, ami alapján a befektetésüket meghozták. Továbbá van egy teljesen világos 
filozófiájuk, ami alapján a Kométában 38% tulajdont vásárolt a város Képviselő-testülete. 
Amikor ezt a döntést meghozták és ezt a befektetésüket megtették, azzal a szándékkal tették, 
hogy nehogy csődbe menjen egy cég. Továbbra is legyenek ott dolgozók és az élelmiszer 
gazdaság, a város egyik stratégiai ágazata nehogy sérüljön.  Onnan indultak el és most ott 
tartanak, amit dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató úr is mondott. Szerinte ez kevés, ugyanis 
a szándékuk az, hogy az a hatékonyság, ami kétségkívül megjelent a cégben és az eddigi 
működés kapcsán, az még hatékonyabb legyen és azokat a lépéseket, amelyeket megfogalmaz 
akár az igazgató tanács önkormányzati delegáltjai, azokat a lépéseket sokkal gyorsabban és 
hatékonyabban hajtsák végre. Hozzátette, hogy optimizmusra azért okot ad, mindaz amit dr. 
Prohászka Balázs gazdasági igazgató úr számukra bemutatott. Elmondta, hogy a befektetési 
szerződés nagyon hatékonyan lefekteti azt, hogy mi van akkor, ha bizonyos célok nem 
teljesülnek. Abban az esetben eldönti a Képviselő-testület, hogy mit kíván tenni a befektetési, 
illetve a szindikátusi szerződésnek is megfelelően. Amikor döntöttek erről a befektetésről, akkor 
azt is mondták, hogy bárki számára áll a lehetőség, mert a város egyértelműen azt szeretné, hogy 
a cégei életképesek legyenek,  olyan feltételekkel, hogy akkor felelősséget is vállal. Ez magába 
foglalja, hogy dönthet a menedzsmentről, továbbá felelősséget vállal a tekintetben, hogy 
meghatározza azokat a feltételeket, hogy mikor szeretné a többségi tulajdonba venni a céget. 
Reméli mindenki nevében, hogy az a tendencia folytatódik, amiről dr.  Prohászka Balázs 
gazdasági igazgató úr beszámolt és az év végére el tudják érni a pozitívot, mert az a stratégiai cél.  
Az elkövetkező években pedig olyan piacbővülés lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy a multikkal 



nem könnyű tárgyalások esetében is  az árbevételüket növeljék,  továbbá a hatékonyságukat a 
jelenleginél is jobban tudják fokozni. Elmondta, hogy a testület pedig úgy tud a legjobban 
segíteni, hogy elmondják a véleményüket és után elmennek a boltba és vesznek Kométa szalámit. 
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