
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2013. november 14. 
Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

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



-----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. 
Kérte a testületet, hogy vegyék fel a napirendre: 

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

- előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  
helyiségigényéről, 

-  a Kaposvári Keleti Ipari Park területén lévő, 3657/93 hrsz-ú ingatlan részterületének  
megvásárlásáról és 

-   az alapítványi támogatásokról szóló (szóbeli) előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2792   Száma: 13.11.14/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:01  
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: 

 

217/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

 
- a 2013. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok 
alakulásáról szóló tájékoztatót, 
- a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény helyiségigényéről, 
- a Kaposvári Keleti Ipari Park területén lévő,  3657/93 hrsz-ú ingatlan részterületének 
megvásárlásáról és 
- az alapítványi támogatásokról szóló (szóbeli) előterjesztést. 
 



Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 5., 6., 7. számú mellékletei tartalmazzák. 

NAPIRENDEK: 

 

1.) Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről valamint a Kaposvár Megyei Jogú 
Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról   
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
2.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról           
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik:     dr. Farkas Edit aljegyző 
 
3.) Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet megalkotásáról    

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 
  
4.) Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 

szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról      
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
5.) Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
73/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról     
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

       Közreműködik:     dr. Farkas Edit aljegyző 
 
6.)  Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról       

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
      Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 
 
7.)  Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. eddigi tevékenységének áttekintéséről    

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:     M olnár György igazgató 
 
8.) Előterjesztés az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 

díjmegállapításokról    
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző       
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
9.) Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 

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



10.) Előterjesztés a 2013. évben érvényesítendő minimális bérleti díjakat megállapító 
26/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat kiegészítéséről      

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködi:    Molnár György igazgató 
 
11.) Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI.  

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

 
12.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi likviditási 

hitelkérelmének benyújtásáról          
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:      M olnár György igazgató 
13.) Előterjesztés a KOMETA 99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 

szerződések módosításáról és a Zrt. Felügyelő Bizottságába történő delegálásáról   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     M olnár György igazgató 
 
14.) Előterjesztés a Cabero Kft részére támogatás nyújtásáról építési telek vásárlásához   
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:      M olnár György igazgató 
 
15.)Előterjesztés a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről     
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 
16.) Előterjesztés a Desedai Látogatóközpontnál a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi    

Múzeum által megvalósítandó fejlesztésekről        
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:      Szirják Imréné igazgató 

 
17.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására 

benyújtott pályázatról            
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

18.)Előterjesztés a Kábítószer-prevenciós programok támogatására benyújtott pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
  

19.) Előterjesztés a Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására 
benyújtott pályázatról           
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  

   



20.)Előterjesztés a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről     
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
21.)Előterjesztés az önkormányzat által 2013 novemberében benyújtandó pályázatokról   

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  

 
22.) Előterjesztés a 2014. évi kiemelt városi rendezvényekről      

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

23.)Előterjesztés a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötött együttműködési megállapodásról      
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  

 
24.) Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok 

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

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

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

 
26.)Előterjesztés Horváth Lajosné bérlakás vásárló méltányossági kérelméről 
 Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
27.)Előterjesztés a Kaposvári Keleti Ipari Park területén lévő, 3657/93 hrsz-ú ingatlan 

részterületének megvásárlásáról 
 Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
28.)Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

helyiségigényéről 
 Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
29.)Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
 Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:   M olnár György igazgató 
 
30.)Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő:           Szita Károly polgármester  



31.)Előterjesztés az intézményi tanácsokba delegált tagokról 
 Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a sajtóból értesülhettek, hogy a Kormány újabb,  
óriási lépéseket kíván tenni az adósságcsökkentés érdekében. Arról hozott döntést, hogy a 
települési önkormányzatok teljes adósságát átvállalja február 28-ig. Szerinte ez egy óriási 
eredmény, amellyel minden kaposvári polgár nyer. Örülnek a kormányzati döntésnek. 
Tájékoztatott mindenkit arról, hogy a Bereczk Sándor Program az elmúlt időszak legnagyobb út- 
és járda felújítási programja, amely jó ütemben halad.  500 milló forintot költenek ebben az évben 
a felújításokra. Tóth István alpolgármester tájékoztatása szerint az idei évre tervezett munkákat 
november 30-ig be is fejezik, így a december 1-jei Adventi gyertyagyújtásra elkészül valamennyi 
felújítás. Elmondta, hogy a Gyermekmosoly Programjuk is jó ütemben halad. Nem emlékezett rá, 
hogy mikor volt ilyen mértékű játszótér felújítási program. 2010-ben a kaposvári kismamák 
javasolták, hogy újítsák fel a játszótereik nagy részét, és az ő általuk kért játszótér felújítási 
program 100 millió forintba került. Idáig nem tudtak ennek nekiállni, mert nem tudtak elég 
forrást előteremteni, ami miatt újból kérték a kismamák véleményét, hogy elevenítsék fel azt, 
amiről 2010-ben beszéltek. Ebből kifolyólag 230 millió forintos játszótér építési és felújítási 
program jött össze a javaslataik alapján. Tájékoztatta a testületet, hogy ennek az első üteme 
elkészült, kihelyezték azokat a játszóeszközöket a játszótereikre, amiket kértek. A munka folyik 
még november 30-ig és, ahogy kijön a jó idő, tavasszal folytatják és szándékuk az, hogy a 
Gyermekmosoly játszótér felújítási Programot 2014 gyermeknapjáig kívánják befejezni. 
Elmondta, hogy két nagyon jelentős beruházás ért el ahhoz a szinthez, hogy volt mit ünnepelniük. 
Egyik az új kórházi tömb építése, amely 17 milliárd forintos beruházás, ennél Bokréta ünnepet 
tartottak. Hozzátette, hogy a Dél-Dunántúl, ha nem az ország legkorszerűbb póluskórháza lesz, 
amely azt a célt szolgálja,  hogy az ide bekerülő,  gyógyulni kívánók a lehető legjobb 
körülményeket kapják és a leghamarabban gyógyultan elhagyhassák a kórházat. A másik egy 
világraszóló beruházás, kint az Egyetemen a Pet CT-nek az építése, amelynek az épülete szintén 
egy jelentős fázishoz érkezett, szerkezetkész lett. Bokrétaünnepet tartottak itt is. Olvasni is 
lehetett erről a készülékről, hiszen nagyon kevés van Európában. Ez olyan diagnózist tud nyújtani 
a betegeknek, amely alapján már olyan korai stádiumban felismerhetőek bizonyos fokú 
betegségek, ami nagyon nagy eséllyel garanciát ad arra, hogy gyógyíthatóak is. Hozzátette, főleg 
a rákelleni betegségeket nézik ezeken a készülékeken. Ez a beruházás is elkészül a következő év 
tavaszán. Elmondta, hogy M áyerné Bocska Ágnes és Osvalt Mónika kolléganőjük tegnap este 
érkeztek vissza Brüsszelből, ahol egy nagyon jeles európai kitüntetést vehetett át 12 európai 
várossal együtt Kaposvár. Ennek a programnak az a lényege, hogy többek között a vakoknak, 
gyengén látóknak, siketeknek elérhetővé tették Kaposvárt. Hozzátette, hogy ez egy nagyon 
jelentős turisztikai díj és egy nagyon szép emlékplakettel tértek haza. Elmondta, hogy a díj 
jelentősége kettős, egyrészt az, hogy 19 európai város kapta meg, amely között szerepel 
Kaposvár is, a másik jelentősége pedig, hogy tudatosan 2010 óta készültek és hajtották végre ezt 
a munkát, és 2013-ban érezték azt, hogy most már eljutottak odáig, hogy pályázhatnak és végül 
pályázatuk sikerre is vezetett. 
  
 
 
 
 



-----1. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről 
valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről  

szóló önkormányzati rendeletek módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2793   Száma: 13.11.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a helyi építészeti értékek védelméről szóló 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 51/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2794   Száma: 13.11.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a településképi védelméről szóló rendelet módosítás 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 52/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (I.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 9. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 
-----2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról ----- 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2795   Száma: 13.11.14/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:10  
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 53/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 10. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet  
megalkotásáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság javaslatát, mely szerint kettő vagy többlakásos épületben legfeljebb egy macskát 
lehessen tartani. Előterjesztőként az eredeti javaslatot tartja jónak és kérte, hogy a Közgyűlés is 
az eredeti előterjesztés szerint fogadja el a rendelettervezetet.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2796   Száma: 13.11.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság javaslatáról, mely 
szerint kettő vagy többlakásos épületben legfeljebb egy macskát lehessen tartani az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1 5.56 5.56 
Nem 15 83.33 83.33 
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 
 

#: 2797   Száma: 13.11.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:12  
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 54/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a kedvtelésből tartott állatok tartásáról, mely a jegyzőkönyv 11. számú 
mellékleteként csatolva. 
 



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

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az életvitelszerűen, közterületen való 
tartózkodás szabályozását lehetővé tette az Országgyűlés azáltal, hogy törvényben az 
önkormányzatokat felhatalmazta, hogy önkormányzati rendeletben szabályokat állapítsanak meg. 
Korábban is szabályozták már a közösségellenes magatartás szabályairól szóló rendeletben és azt 
megelőzően a közterületi rendeletükben bizonyos parkokban az életvitelszerű tartózkodás 
tilalmát. Jelenleg erre külön felhatalmazásuk van, hogy legálisan tehetik és teszik is, amit 
annyiszor támadtak az ombudsman és más részről is. Ezért javasolták, hogy a belvárosban, illetve 
bizonyos egyéb helyeken, Városligetben, Berzsenyi parkban és a játszóterek jelentős részén 
tiltsák meg az életvitelszerű tartózkodást. Elmondta, hogy a bizottságok részéről két javaslat 
érkezett, az egyik a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság részéről, mely szerint a 
Jókai ligetre is terjesszék ki a tilalom körét, amely javaslattal egyetértenek. A másik javaslat a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság és a Népjóléti Bizottság javaslata volt, 
hogy mind a 79 db játszótérre vonatkozzon a szabályozás, amellyel szintén egyetértett. 
Előterjesztőként kérte, hogy mindegyik bizottsági indítványt fogadja el a testület. Továbbá 
megjegyezte, hogy az Alkotmánybíróság úgy határoz, hogy ahol törvényi felhatalmazás alapján 
tilalmakat állapítanak meg a Képviselő-testületek, ott tehetik egyes területekre vonatkozóan, de 
generális tilalmat nem állapíthatnak meg. Szerinte a cél és az elképzelés jó, ahol a gyermekeik,  
unokáik játszanak ott életvitelszerű tartózkodásra ne rendezkedhessen be senki. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2798   Száma: 13.11.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatával, mely szerint a 
Jókai ligetre is terjesszék ki a tilalom körét, illetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság és a Népjóléti Bizottság javaslatával együtt, mely szerint mind a 79 db 
játszótérre vonatkozzon a szabályozás a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 88.88 
Nem 1 5.56 5.56 
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 55/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 12. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----5. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
73/2010. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2799   Száma: 13.11.14/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 88.88 
Nem 1 5.56 5.56 
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 56/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
73/2010. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 13. 
számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy utánanézett annak, hogy volt-e már arra 
példa, hogy Kaposvár Önkormányzatának Közgyűlése ne nyúlt volna hozzá valamilyen 
adótételhez az elmúlt 23 évben, erre vonatkozóan egy alkalom volt. Továbbá megnézte, hogy 
volt-e olyan, amikor nem bántották az adótételeket, illetve nem változtatták a hatósági árakat, 
díjakat. 1990-ben fordult ez elő. Az önkormányzatok alakuló éve óta az első olyan alkalom, hogy 
Kaposvár Közgyűlése a helyi adóemelésre vonatkozóan nem találkozott olyan javaslattal, hogy 
emeljék a tételeket, továbbá a díjemelések kapcsán sem. Összefüggésben van a gazdasági 
környezet alakulásával, továbbá a kőkemény pénzügyi intézkedések kapcsán a város 
költségvetése és a város Önkormányzata erőssé vált. Bízott benne, hogy elfogadja a testület a 
javaslatukat, hogy az adótételeket 2014-re vonatkozóan Kaposvár Közgyűlése ne emelje. Kérte, 
mivel a bizottságok is támogatták, hogy fogadják el az előterjesztést. 
 
 
 
 
 



-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, az adózás rendjével kapcsolatban, hogy melyik rendeletük 
alapján tudnak adni a kaposvári adózóknak fizetési könnyítést, adómérséklést, illetve 
adóelengedést? Elmondta, szerepel az előterjesztésben, hogy 2013-ban a kommunális adó 
mérséklését, elengedését 184 adózó kérte, amely összesen 1 millió 675 ezer forint értékben 
mérsékelték vagy engedték el méltányosságból a kommunális adót. Kérdése ezzel kapcsolatban 
az volt, hogy mennyien kértek mérséklést és elengedést a 184 adózón kívül? Van-e arra 
nyilvántartása a Hivatalnak, hogy a külterületen található ingatlanok után mennyi kommunális 
adót fizettek a kaposváriak? 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy az önkormányzatoknak az adókedvezmény 
és adó méltányosság megállapításával kapcsolatos jogköre 2004.  december 31-ével megszűnt. 
Hozzátette, hogy iparűzési adómentességben részesíthető a 2,5 millió  forint adóalap alatti éves 
jövedelemmel rendelkező vállalkozó. Nem tudnak élni kedvezmény és mentesség biztosításával, 
viszont lehetőség van a méltányosságra. Elmondta a kommunális adó vonatkozásában, hogy tíz 
alatt van azoknak a száma, akiket elutasítottak. Azt is jelenti, hogy kommunális adóban, majd 
hogy nem mindenki, aki kért, kapott is kedvezményt vagy eltörölték méltányosságból a 
kommunális adóját. Ugyanilyen méltányos eljárásra van lehetőség a vállalkozók vonatkozásában 
is, ahol egyetlen törvényi tilalom van, hogy nincs lehetőség adóelengedésre. Hozzátette, arra 
viszont van lehetőségük, hogy részletfizetést vagy halasztást adjanak az adó megfizetésére, 
továbbá magánszemélyeknél a szociális helyzetre való tekintettel el is  engedhetnek adót. 
Elmondta, hogy a külterületen található ingatlanok kommunális adójáról napi adatuk nincs, de két 
évvel ezelőtt megnézték, hogy mi lenne, ha változtatnának a kommunális adó rendszerén. Akkor 
elemezték az adótételeket és akkor 7% alatt volt a nem belterületről származó kommunális 
adóbevétel az Önkormányzatnak. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy elgondolkodtató, hogy a külterületekről származó 
kommunális adóbevételnek az aránya ennyire csekély, ahhoz képest, hogy a rendeletükben a 
külterületi vagyontárgyak esetében megközelítőleg ugyanannyi kommunális adót kérnek a 
kaposváriaktól, mint a belterületen található ingatlanok esetében. U gyanis 5.950 forint a 
belterületen található ingatlan után fizetendő kommunális adó, míg a külterületen található 
ingatlan után pedig 5.750 forintot kell fizetni. Kéréssel fordultak hozzá, hogy gondolja át az 
Önkormányzat azt, hogy érdemes-e ezt a rendeleti szabályozást fenntartani az összegeket illetően. 
Az emberek méltánytalannak és igazságtalannak tartják azt, hogy mindösszesen csak 200 forint 
kedvezményt adnak a külterületi ingatlanok kommunális adóját illetően. Az általuk használható 
infrastruktúra, amit a város teremtett, az nem hasonlítható össze a belterületen található 
infrastruktúrával és közművekkel. Szerinte, ha tartósan maradnak infrastruktúrában, 
közművekben ezek az aránytalanságok, akkor sokan sokkal igazságosabbnak vélnék, ha a 
külterületen nem lakás céljára használt ingatlanok esetében mérsékelnék, vagy adott esetben 
elengednék teljes egészében a kommunális adót. Véleménye szerint, ha ennyire kis tétel a 
bevételeket illetően a külterületek után fizetendő kommunális adó mértéke, akkor megfontolandó,  
akár az is, hogy elengedjék,  akár,  hogy jelentősebb kedvezményt adjanak. Tudja,  hogy Kaposvár 
külterületei nem homogén egységet képeznek. Azok, akik ott ingatlannal rendelkeznek több féle 



okból vásároltak ingatlant. Valaki azért, mert zártkertet működtet, kertészkedik, szabadidejét tölti 
ott és vannak olyanok, akik külterületen laknak. Szerinte köztük is van differencia, ugyanis 
vannak olyanok, akik azért költöztek oda, mert nem tudják belterületen, a város belső  területén a 
megélhetés költségeit finanszírozni. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban is olyan hiányosságra 
hívták fel a figyelmét, amit szerinte az Önkormányzatnak és a Közgyűlésnek mérlegelni kell.  
Javasolta határozati javaslatként, hogy a Közgyűlés a kommunális adót illetően ne döntsön, 
hanem esetleg egy rendkívüli Közgyűlésen vagy a decemberi Közgyűlésen úgy, hogy a 
határidőknek is megfeleljenek, az előterjesztő gondolja át, hogy a kommunális adó mértékét 
illetően, kifejezetten a külterületen található nem lakáscélú építmények esetében jelentős 
mérséklést javasoljon. 
  
Szita Károly polgármester kérte a képviselőktől, mivel több hozzászóló is van, hogy tartsák be 
az időt. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta Pintér Attila tanácsnok úr hozzászólásához, hogy szerinte 
nemcsak az az infrastruktúra határozza meg az adó mértékét, amit éppen a lakóhelyükön 
élvezhetnek a lakók, hanem az intézményrendszer, az úthálózat, a tömegközlekedés, amit a 
városban és a zártkertekben élők ugyanúgy élvezhetnek és használhatnak, mint bárki más. 
Szerinte lehet gondolkodni azon, hogy hogyan lehet kialakítani a legigazságosabb adórendszert, 
viszont annyiféle élethelyzet van, hogy olyan adórendszert kialakítani lehetetlen, amire az összes 
kaposvári azt mondja, hogy igazságos. Szerinte, ha kialakítanak egy nagyon méltányos, 
bonyolult, rettentő összetett rendszert, akkor többe fog kerülni annak a behajtása és ellenőrzése, 
mint amennyi bevétele származik ebből a városnak. Véleménye szerint ezt nagyon körültekintően 
kell megtenni, ha esetleg a város valaha meg is teszi. Elmondta, hogy ezeknek az adóknak a 
mértéke nem magas, – éves szinten 5900 forint – és akinek Kaposváron ingatlana van, annak éves 
szinten ezt a mértéket ki kell tudnia fizetni. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy előző nap kapta meg az adó maximális 
mértékére vonatkozó számítást a tárca, amely tartalmazza, hogy 28.000 forint a kommunális adó 
lehetséges maximális mértéke. Jelenleg, pedig 5400 forintról beszélnek, amit, ha kiszámolnak, 
akkor 20%-os beállási szintet jelent. Elmondta, hogy Eger városa készíti el a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének az adóösszevetését és értékelését. Jó dolognak tartotta volna, ha az 
anyagot ki tudta volna vetíteni, hogy Kaposváron a magánszemélyek tulajdonában lévő  
ingatlanok adóztatása hol tart. Egy város van Kaposvár mögött, de azért, mert nincs kommunális 
adó náluk. M áshol is inkább építményadó van, amelynek a mértéke közel tízszerese az egri 
kimutatás szerint, mint a kaposvári. Példának elmondta, hogy egy pécsi, győri vagy veszprémi 
zártkertben közel a tízszeresét fizetik a gazdasági építmények után, mint a városban. Elmondta, 
hogy külterületen csak az építmények után kell fizetni és külterületen lakáscélú építmény nem 
lehet, csak gazdasági célú építmény, amelyek után kell fizetni. Hozzátette, hogy az adóval 
szemben semmiféle közvetlen szolgáltatás nem áll, mindenféle felhasználási kötelezettség nélkül 
illeti meg az önkormányzatokat, azért, hogy abból a közkiadásait finanszírozni tudja. Mivel olyan 
élethelyzet alakult ki, hogy Kaposváron zártkertekben sokan élnek, nekik is biztosítják az 
egészségügyi ellátást, a gyerekeik iskolába, óvodába, bölcsödébe járnak, tömegközlekedést 
vesznek igénybe, stb. Elmondta a méltányossági kérelemmel kapcsolatban, ha valakinek nehéz a 
megélhetése és gondot okoz az adó befizetése, ugyanúgy igaz a külterületen élőkre is, hogy 
kérheti méltányosságból az adó mérséklését vagy elenegedését. 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2800   Száma: 13.11.14/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr javaslatáról, mely szerint ne tárgyalják és ne 
döntsenek most a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 22.22 22.22 
Nem 14 77.78 77.78 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2801   Száma: 13.11.14/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 



218/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyi adók esetében az 
adómértéket 2014. évre vonatkozóan nem módosítja. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----7. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. eddigi tevékenységének áttekintéséről----- 
 

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

Szita Károly polgármester köszöntötte Gombos Attilát, a Kapos Holding Zrt. elnök-
vezérigazgatóját. Elmondta, hogy az elmúlt három év önkormányzatai és közszolgáltató vállalatai 
közötti kapcsolatot mutatja be az előterjesztés, amelynek az a vége, hogy igazolja azt a 
Képviselő-testületi szándékot, ami miatt létrehozta a Kaposvári Közszolgáltatói Holdingot, hogy 
az elmúlt három évben 638 millió forinttal kevesebb közpénzt ad a város a közszolgáltató 
cégeknek, mint előzőleg. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben és a Holding beszámolójában is 
szerepel, hogy jelentős változásra készülnek a közeljövőben,  mely szerint internetes 
ügyfélszolgálat bevezetését tervezik. Megkérdezte, hogy mikor valósítható meg és mikor 
várhatják a kaposváriak, hogy akár úgy intézhessenek ügyeket, hogy ne kelljen befáradni a 
holding ügyfélszolgálati irodájába? Kérdése volt, hogy a holding vezetésének vagy 
menedzsmentjének van-e olyan javaslata az Önkormányzat felé, hogy az árbevétel kiesésből és a 
veszteségből keletkező hiányokat megpróbálja Állami kompenzációval mérsékelni? 
M egkérdezte, hogy a Holdingnak van-e arra vonatkozóan adata, hogy a Holding létrehozásának 
és a Holding tagvállalatok által fizetett szolgáltatásainak díjazásai milyen mértékű az 
Önkormányzat támogatásának csökkenésének mértékéhez képest? A szaldó ebben az esetben az 
Önkormányzat számára pozitív-e? 
 
Gombos Attila, a Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigazgató elmondta az internetes 
ügyfélszolgálat bevezetésével kapcsolatban, hogy folyamatosan bővítik azon lehetőségeket, hogy 
az ügyfelek hogyan férhetnek hozzá a cégek adatbázisához. Komoly lépésnek tartja, hogy az 
interneten keresztül történő fejlesztés és ezen keresztül a hozzáférés az ügyfelek részére 
biztosítva legyen. Szerinte egy éven belül biztos, hogy nem valósul meg, hanem több lépcsőben 
próbálják azt elérni, hogy működőképes legyen. 
Elmondta az állami kompenzációval kapcsolatban, hogy a cégek számára a rezsicsökkentés 
jelentős terhet okoz. Szerinte az országban, ha ilyen közszolgáltatás és ilyen árszínvonal 
működött volna, akkor ez a kérdés nem hangzott volna el. Állami kompenzációról jelenleg nem 
tud. Számukra egy kihívá,s egy nagyon nehéz feladat, amelynek meg szeretnének felelni a 
jövőben is. 
Elmondta a szaldó elemzése megtalálható az anyag végén. Hozzátette, hogy nemcsak a 



Polgármester Úr által jelzett 600 millió forintos egyenlegről lehet beszélni, hanem a cégek 
eredményében való javulásáról is, amely szintén egy jelentős összeg. Továbbá beszélhetnek egy 
500 millió forintos nagyságrendű összegről, ami ezeken felül plusz teherként jelent meg a 
cégeknek. Ezeket nem kellett betenni az Önkormányzatnak, sem a lakosoknak, ahhoz hogy ezt a 
szolgáltatást megfelelő színvonalon fenntartsák. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy az Önkormányzat gazdasági társaságainak 
tevékenységéről a Felügyelő Bizottságok elnökei minden évben beszámolnak egy egységes 
tematika alapján. Ez a Holding részéről is megtörtént minden évben.  Ezeket a beszámolókat 
minden év szeptemberében a Pénzügyi Bizottság kiértékeli és elemzi. Hasznosnak találták, hogy 
a Holding menedzsmentje a vállalatról teljes, átfogó elemzést készítsen a Közgyűlés számára. 
Szerinte a beszámoló egy lényegre törő, minden fontosabb részletre kiterjedő, de mégis jól 
áttekinthető tájékoztató. Vezérigazgató úr az előterjesztésben bemutatja a Holding szervezetét, 
tevékenységének alakulását, a tagvállalatoknál végrehajtott szervezeti intézkedéseket, azok 
hatásait, illetve az egységes irányításból keletkezett megtakarításokat. Egyértelműen bizonyítja a 
beszámoló, hogy a Holding létrehozása szükséges volt. A közszolgáltatásokat végző 
önkormányzati gazdálkodó szervezetek működését meggyőződésük szerint csak belülről egy 
egységes szervezeti keretben lehet optimalizálni. Szerinte ezt a munkát a kis létszámú holding 
menedzsment kiválóan végzi. Véleménye szerint az eddigi munkájuk is bizonyítja, hogy a 
Közgyűlés elvárásainak megfelelően lépésről-lépésre, szigorúbb rend szerint dolgozik a holding 
vezetése és munkatársi közössége. Biztos benne, hogy a Holding a közszolgáltatások terén a 
jövőben és mindig meg fogja találni az optimális megoldást annak érdekében, hogy Kaposváron a 
közszolgáltatások színvonala folyamatosan emelkedjen és az árszínvonal terén városuk továbbra 
is a legolcsóbb megyeszékhelyek között maradjon. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy nem véletlenül kérdezett rá az árbevétel kiesésre és a 
veszteségre, ugyanis a Holding beszámolója alapján 2011-ben 620 millió  forint volt a 
tagvállalatok összesített vesztesége, míg 2012-ben 277 millió forint és 2013 évre prognosztizált 
veszteség pedig 384 millió forint, tehát az induláshoz képest valóban mérséklődés van a 
veszteségben, de 2012. évhez viszonyítva a veszteség mértéke nem csökkent, hanem a 
prognosztizáció szerint emelkedik. Látható az, amit Gombos Attila elnök-vezérigaz gató úr leírt 
az előterjesztésben, hogy a 2013. évi törvényi változások miatt hatályba lépő többletterhek 
tagvállalati szinten – a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. nélkül – számítottan 500 
millió forint. Elmondta, hogy aminek egyik oldalon örülnek,  mert mindenki támogatja és egyetért 
azzal, hogy csökkenjen M agyarországon a lakosság terhe, kevesebb rezsit kelljen fizetni, annak a 
másik oldalon azért nagyon komoly küzdelmekkel kell megbirkóznia. Szerinte a Holding 
gazdálkodására jellemző, hogy a folyószámlahitel 330 millió  forintról 550 millió forintra 
emelkedett. A Holding pénzügyi likviditását a folyószámláját vezető pénzintézet csak az 
Önkormányzattal kötött 500 millió forint értékű ingatlanfedezetről szóló jelzálogszerződés miatt 
volt hajlandó biztosítani. 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2802   Száma: 13.11.14/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila +2 perces hozzászólásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 64.71 61.11 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 4 23.53 22.22 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok szerinte látszik, hogy a gazdálkodással elég komoly gondok vannak, ha 
csak az Önkormányzat segítségével lehetséges. Tisztában van a célokkal, hiszen annak idején 
mindannyian megszavazták a Holding létrehozását, ugyanis azt várták, hogy csökken majd az 
önkormányzati támogatás és ezzel együtt a közszolgáltatások színvonala javulni is fog. Szerinte 
ez a beszámoló igyekszik megfelelni a polgármesteri elvárásoknak, továbbá alá próbálja 
támasztani azt, hogy mindez sikerült 2011. évet követően 2013-ra is, ugyanakkor látszik az is, 
hogy amivel 2011-ben még nem számolhattak, azok jelenleg a Holdingnál komoly problémákat 
eredményeznek és ezt a Holding nehezen tudja kezelni. Véleménye szerint nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt sem, hogy az Önkormányzat nagyon sokszor kell, hogy beruházóként, 
támogatóként jelen legyen, ami természetesen nem jelenik meg az önkormányzati támogatás 
csökkenésében, hanem az Önkormányzat pluszban hozzájárul ahhoz, hogy a cégek tudjanak 
működni. Továbbá rögzíti, hogy a Jégcsarnoknál a hibás svájci frankos hitelkonstrukció komoly 
nehézségeket okoz a lízinget illetően, ugyanezt a problémát jelzi a KVG Zrt-nél is. Elmondta, 
hogy szerinte a kaposváriak nem azt érzékelik, hogy a közszolgáltatás színvonala emelkedett, 
hanem azt, hogy csökkent. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő elmondta, hogy szerinte az alaphelyzetből kellene kiindulni. Úgy 
gondolja, hogy az itt ülő képviselőket a lakók választották meg. Szerinte a lakosság érdekeit kell 
képviselniük. Véleménye szerint a Holding azért van és a cégek is, hogy oldják meg a saját 
problémáikat. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy a rezsicsökkentés feladat elé állítja a Holdingot, az 
egyetlen egy dolog miatt van, hogy Kaposváron az egyik legolcsóbbak voltak a közszolgáltatási 
díjak az országban. Kaposvár próbálta eddig is kordában tartani a díjakat ebből k ifolyólag, mivel 
itt más szinten megvalósult eddig is a nonprofit közszolgáltatás, ezért feladat elé fogja állítani a 
Holdingot. Volt olyan város, ahol nem így volt, ugyanis multik, külföldi tulajdonosok kezében 
volt a közszolgáltató, ott teljesen más volt a helyzet. Biztos abban, hogy a Holding ezt a feladatot 



is meg fogja oldani. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat és elnök úrnak az előterjesztést és a 
kérdésre adott válaszát. Elmondta, hogy kiderül az előterjesztésből, hogy Kaposvár támogatja a 
rezsicsökkentést és ezt alátámasztotta azzal, hogy a soron következő előterjesztésben láthatják, 
hogy 2014-ben nem emelik a közszolgáltatási díjaknak a mértékét. Hozzátette, hogy ezt azért 
tehetik meg, mert Kaposvár erős város és egyre erősebb lett az elmúlt éveket is f igyelembe véve.  
Ismertette, hogy a rezsicsökkentő támogató íveket Kaposváron 20 ezren írták alá és értenek egyet 
a Kormány azon politikájával, hogy azt a kárt enyhítse, amit 2010. év előtt kárként megélhettek a 
kaposváriak. Továbbá egyetértenek azzal is, hogy csökkenteni kell a családoknak a terheit. 
Elmondta, hogy eltökéltek voltak abban, hogy a közszolgáltatási díjak tekintetében Kaposvár az 
ország legolcsóbb városa lesz. Továbbá eltökéltek voltak abban is, hogy el tudják érni ebben az 
országban azt, hogy a kaposvári családoknak keljen a közszolgáltatási díjak tekintetében a többi 
városban élőhöz képest, a legkevesebbet fizetni. A 20 ezer aláírás bizonyította, hogy jó volt az a 
cél, amit maguk elé kitűztek és ragaszkodniuk is kell az eddig elért eredményeikhez. Még 
egyszer megköszönte Gombos Attila elnök-vezérigaz gató úrnak az előterjesztést. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2803   Száma: 13.11.14/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
219/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. eddigi 
tevékenységének áttekintéséről szóló előterjesztést, és a tájékoztatást elfogadta. 
 

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

 



-----8. Előterjesztés az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 
díjmegállapításokról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy már többször is érintették ennek az 
előterjesztésnek a lényegét, amely a munkatervben külön előterjesztésként szereplő hatósági árak 
és díjak rendszerét összevonva egy előterjesztés keretében tárgyalja. Azért tették, mert nem 
tesznek javaslatot egyetlen egy hatósági ár-, illetve díjemelésére sem. Utána nézett annak, hogy 
mennyi önkormányzat van, akinek működési költségvetése pozitív. Azt, hogy egy önkormányzat 
költségvetése rendben van, azt a működési költségvetés egyensúlyi helyzete jelzi. Elmondta, 
hogy ez a szám jelenleg Magyarországon a 2013. évi költségvetési terveket átnézve 10 alatt van. 
Olyan városok közé kerültek be, mint Paks, Győr, Tiszaújváros. Hozzátette, hogy egy hónap 
múlva a Képviselő-testület találkozhat a költségvetés I-III. negyedévi beszámolójával, akkor 
majd látható lesz, hogy az eredetihez képest a költségvetési működési egyensúlyuk javult. 
Elmondta, hogy nem kényszerülnek arra, hogy a hatósági árakat emeljék. Ismertette, hogy a Jogi,  
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslata az volt, hogy a kéményseprés 
vonatkozásában a közületi díjakat 1,4 %-kal emeljék meg. Szerinte nem kellene ezt tenni, 
ugyanis semmi nem indokolja,  hogy változtatni kellene az eredeti előterjesztési javaslatukon. 
Kérte a testülettől, hogy ezt a kezdeményezést ne támogassák. Hozzátette a temetkezési 
rendeletük kapcsán, hogy egy külön rendelkezéssor épül be a normák közé a szociális temetéssel 
kapcsolatos rendelkezések. Felhívta a figyelmet, ha ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel akár  a 
Temetkezési Kft-nél, akár a temetőik üzemeltetőinél, akár a Hivatalnál, akkor a Közigazgatási 
Igazgatóság Szociális Irodájánál érdeklődhetnek. Elmondta, hogy lakossági kezdeményezés 
érkezett arra vonatkozóan, hogy 30 napos bérletet vezessenek be. Szerinte, ha ilyen igény van, 
akkor állnak elébe és meg fogják teremteni annak a lehetőségét, hogy mind az egyvonalas és az 
összvonalas bérlet vonatkozásában az igényelt időponttól számítva 30 napig érvényes bérletet 
lehessen vásárolni. Ismertette, hogy a határozati javaslatot és a négy alap rendeletmódosítást a 
bizottságok támogatták. Kérte, hogy változatlan formában fogadja el a Közgyűlés az 
előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a biomassza erőmű,  a Füredi laktanya területén 
hogyan áll,  mikor várható, hogy elkezdődhet a beruházás? Mikor számíthatnak arra, hogy ha 
megvalósul a biomassza erőmű, hogy Kaposváron tovább csökken a távhő szolgáltatási díj? 
Kérdése volt, hogy lát-e arra lehetőséget, hogy következő év augusztus 31-éig az Önkormányzat 
olyan javaslatot tesz az energiahivatalnak, amely lehetővé teszi, hogy az energiahivatal a 
miniszternél a kaposvári távhő szolgáltatási díjakat csökkentse? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt 20%-ot csökkentek a távhő 
díjak. Hozzátette, hogy dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr tájékoztatása szerint, mivel előző 
nap beszélt a beruházóval, hogy legkésőbb télvíz idején elkezdődik a beruházás, akkor Kaposvár 
még 20%-kal fog csökkenni a távfűtési díj. 
 
 
 



-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok örvendetesnek tartja Polgármester úr válaszát, hogy tudják tartani az 
ígéretüket, amelyet 2010-ben tettek, hogy az Önkormányzat tovább tudja mérsékelni a távhő 
szolgáltatás díjait Kaposváron. Reméli, hogy 2014. augusztus 31-én, amikor a miniszternek 
megküldi az energiahivatal a javaslatát, akkor már ezzel a kezdeményezéssel elő léphet. Elmondta 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak, hogy azt, amit a város olcsóságával kapcsolatban 
mondott, nyilvánvalóan a számadatokat tekintve nominálisan igaz, hogy Kaposvár a Megyei Jogú 
Városok rangsorában a díjakat, a költségeket illetően hol áll. Szerinte figyelembe kell venni azt 
is, hogy a megyei jogú városokat, illetve Magyarország településeit illetően a jövedelem 
szintjének területi elosztását illetően abban a régióban vannak, ahol alacsonyabb keresetűek az 
emberek. Viszont, ha települési szintű mutatókat nézik, akkor a megyei jogú városok között a 
kaposvári átlagjövedelem nem hasonlítható össze az erősebb gazdasággal, magasabb 
jövedelemmel rendelkező városok szintjével. Szerinte az Önkormányzat részéről az a törekvés 
méltányolandó, de méltányos is, hogy próbálják meg elérni azt, hogy a szolgáltatási díjakat a 
jövedelem szinthez igazodjanak és ezzel együtt ne legyen drága a város  használata a 
kaposváriaknak. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerinte bármilyen előterjesztés és bármilyen napirendi pont van, 
szocialista oldalról olyan hozzászólások érkeznek, mintha kampány lenne. Nem tud róla, hogy 
Pintér Attila tanácsnok úr indulni fog-e a Parlamenti választáson, de szerinte elkezdett 
korteskedni. M egérti, hogy elkapta a sodrás, amit lát a Kormánytól, hogy tényleg az emberek 
mellé áll és minden tekintetben igyekszik könnyíteni a helyzetükön, amely a rezsicsökkentésben 
nagyon szépen megmutatkozik. Megnyugtató számára, ha Pintér Attila tanácsnok úr komolyan 
támogatja az előterjesztést, ugyanis emlékszik az elmúlt 8-12 évben, amikor olyan nevek 
jellemezték a szocialista pártot, mint Gyurcsány Ferenc és Bajnay Gordon, akik, amikor valamit 
ígértek, hogy nem fog megtörténni, abban az egész ország biztos lehetett, hogy meg fog történni, 
amikor azt ígérték, hogy valami csökkeni fog, akkor mindenki számolta a pénzét, hogy ez 
mennyivel fog neki többe kerülni. Hozzátette, hogy a gáz árát háromszor, a villany árát kétszer 
emelték fel. Reméli, hogy változott a szocialisták hozzáállása, de mindenképpen kicsit kampány 
ízű dolognak érzi. Kérte a szocialistákat, hogy támogassák az előterjesztést, de ne fajuljon el a 
Közgyűlés egy kampány ízű korteshadjárattá.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta M ihalecz András tanácsnok úrnak, hogy az előterjesztés és a 
hozzászólása kapcsán, ami a biomassza erőműről szólt, arról, hogy a várospolitikai célokat meg 
tudják-e valósítani, további távhő csökkentést tudnak-e vállalni, vagy hogy augusztus 31-éig,  
majd a jövő évben tudnak-e kezdeményezni a miniszternél, illetve az energiahivatalnál távhő 
díjcsökkentést, ezek a részéről méltányolandó törekvések, amik az előterjesztésben is szerepelnek 
ebből hogyan lehet azonnal Gyurcsány Ferencre, illetve korteskedésre gondolni. Szerinte ennek 
semmi értelme nincs. 
 
Szita Károly polgármester kérte a testülettől, hogy tudjanak annak örülni, hogy az emberek 
örülnek, továbbá annak, hogy jó döntéseket hoznak. Ne próbálják a sikerben a sikertelenséget 
keresni, amikor teljesen felesleges.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta a kaposvári jövedelmek és a díjak viszonyával 
kapcsolatban, hogy valóban az elmúlt három év mutatói alapján a megyei jogú városok között a 



14-16. helyen mozgott a kaposváriak átlagos jövedelme. Hozzátette, hogy munkanélküliségi 
mutatóik szempontjából jobban állnak. Elmondta, hogy az adóban a város a 21., díjak 
vonatkozásában pedig a 22. helyen vannak.  Véleménye szerint jó karbantartott költségvetése van 
a városnak,  ezért sokat tettek és a mutatóik kapcsán pedig a jövedelmek és díjak vonatkozásában 
jól állnak. 
 

Szavazás eredménye 
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Tárgya:  A testület a Pénzügyi Bizottság és a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
módosító javaslatának elfogadásáról, mely szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltatások 
közüzemi díjai 1,4%-kal emelkedjen az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 11.11 11.11 
Nem 14 77.78 77.78 
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 
 

#: 2805   Száma: 13.11.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 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: 



220/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati hatáskörbe tartozó 
közszolgáltatási díjmegállapításokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt részére 2014. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos 
figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 150.000 eFt 
önkormányzati támogatást biztosít.  A Közgyűlés a 2014. évi támogatás végleges összegéről a 
2014. évi költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. február 28.  
 
2. A Közgyűlés a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napján hatályba lépett közszolgáltatási 
szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 2. számú módosítását jóváhagyja és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-állomány 
fenntartására 6.180 eFt-ot biztosít.  
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 
 
4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozási Központ részére a 
Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 899 eFt költségét a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28.  
 
5. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a települési hulladék 
ártalommentes elhelyezéséért a lerakóhely üzemeltetője 2013. november 15-től legfeljebb az 
alábbi díjakat számíthatja fel (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák): 
a.) lakossági hulladék:  9.753 Ft/tonna 
b.) gazdálkodó szervezeti beszállítás:  12.415 Ft/tonna 
c.) idegen beszállítás:  23.648 Ft/tonna 
d.) vidéki beszállítás:  11.753 Ft/tonna 
 
 
 



A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. között 2012. március 1. napján létrejött közszolgáltatási 
szerződés díjakra vonatkozó módosításának aláírására. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:           2013. november 15. (határozat közlésére) 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2807   Száma: 13.11.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletmódosítás elfogadásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 57/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 14. számú mellékleteként csatolva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2807   Száma: 13.11.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 58/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 15. számú mellékleteként 
csatolva. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2807   Száma: 13.11.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 



Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 59/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2807   Száma: 13.11.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendeletmódosítás elfogadásáról 
az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 60/2013.(XI.20.) önkormányzati 
rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII.17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 17. számú mellékleteként csatolva. 

 
 
-----9. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak módosításáról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
javaslatát, mely szerint a kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások megtekintése a diákok 
részére ingyenes legyen. Szerinte nem pénzügyi kérdés, hogy erre igennel válaszoljanak, de 
előterjesztőként azt mondta, hogy igen és látogassák a diákok a kiállításokat. Kérte, hogy 
támogassák a javaslatot és ezzel a módosítással fogadják el az előterjesztést. 
 
 



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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2808   Száma: 13.11.14/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság javaslatával együtt, mely szerint a kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások 
megtekintése a diákok részére ingyenes legyen 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: 
 
221/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati intézményekben 
alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta:  

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula M egyei és 
Városi Könyvtár bruttó belépődíjait a jelenleg érvényben lévő belépőjegyáraknak megfelelően 
az alábbiak szerint megerősíti: 

Beiratkozási díjak:  
Alapjegy (könyvkölcsönzés)     3.000,- Ft/év 
Teljes körű       7.000,- Ft/év 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal élőknek, nagycsaládosoknak és 
könyvtárosoknak      ingyenes 
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára  1.500,- Ft/év 
Féléves diákigazolvánnyal rendelkezők számára     800,- Ft/félév 
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar hallgatóinak    500,- Ft/év 
Kaposvár kártyával rendelkezőknek    2.700,- Ft/év 



Kaposvár kártyával rendelkező diákoknak   1.400,- Ft/év 
Kaposvár kártyával rendelkező diák féléves       800,- Ft/félév 
Féléves beiratkozás      1.500,- Ft/félév 
Féléves teljes körű beiratkozás     3.500,- Ft/félév 
Könyvtárpártoló tagsági kártya     5.000,- Ft/év 

Kiegészítő olvasójegy 
 M édiahasználat       4.000,- Ft 
 Számítógép-használat 14 éven felüliek számára megkezdett negyedóránként 
               60,-/negyed óra 
 Napijegy           500,- Ft 
 Laptop-használati napijegy        300,- Ft/nap 
 Könyvtárközi kölcsönzés külföldről    4.500,- Ft 
 Könyvtárközi kölcsönzés belföldről       300,- Ft 
 Előjegyzés          150,- Ft 
 Elveszett olvasójegy         400,- Ft 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
    Horváth Katalin igaz gató 

Határidő:  2014. január 1. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai M egyei 
Hatókörű Városi M úzeum bruttó belépődíjait a jelenleg érvényben lévő belépőjegyáraknak 
megfelelően az alábbiak szerint megerősíti: 

Rippl-Rónai Villa és Látogatóközpont 
Teljes árú jegy       1.400,- Ft 
Kedvezményes árú jegy        700,- Ft 
Családi jegy       2.500,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.200,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)       600,- Ft 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

 
Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 

Teljes árú jegy         700,- Ft 
Kedvezményes árú jegy        350,- Ft 
Családi jegy       1.500,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)       600,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)       300,- Ft 
Tárlatvezetés       2.500,- Ft 
ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

M úzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a M úzeum által tartott)       650,- Ft 
 Kölyökmúzeum         500,- Ft 
 M anómúzeum         800,- Ft 
 



 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
    dr. Ábrahám Levente igazgató 

Határidő:  2014. január 1. 
 

3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2014. január 1-vel az Együd 
Árpád Kulturális Központ bruttó belépődíjait az alábbiak szerint módosítja: 

Vaszary Képtár (Agóra épületében) 
I. kategória: kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások 

 Felnőtt jegy 650,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 350,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)  ingyenes 

II. kategória: múzeumi kiállítások (pl. Szépművészeti M úzeum, stb.) 
 Felnőtt jegy 1.500,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 750,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)  300,- Ft 
 
Vaszary Emlékház 
 Felnőtt jegy 610,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 310,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai)  ingyenes 
 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje 

 Felnőtt jegy 500,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 300,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
    Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. január 1. 
 
 

-----10. Előterjesztés a 2013. évben érvényesítendő minimális bérleti díjakat megállapító 
26/2013.(II.28.) önkormányzati határozat kiegészítéséről----- 

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

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

 
 

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

 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2809   Száma: 13.11.14/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:11  
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: 
 
222/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát 

képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat során 
érvényesítendő minimális bérleti díjairól szóló 26/2013.(II.28.) önkormányzati határozatot az 
alábbi 8.) ponttal egészíti ki: 

 
„8.)  Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 

vagyontárgy, amennyiben arra a 26/2013.(II.28.) önkormányzati határozat egyedi bérleti 
díjtételt nem tartalmaz, folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + ÁFA mellett az 
intézményvezető által jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  
Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 
javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + ÁFA fizetése mellett a használat díjának 
megfizetését részben vagy egészben elengedheti.„ 

 

       Felelős:                     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
       Határidő:                  2013. november 15. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát 

képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat során 
érvényesítendő minimális bérleti díjairól szóló 26/2013. (II.28.) önkormányzati határozat 6/2. 
pontját a következő szöveggel egészíti ki: 

 
 
 



Sportszervezetek: 
 
„Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület” 

 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:        Dér Tamás sportközpont vezető 
       Határidő:                  2013. november 15. 
 
 
-----11. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről  szóló 35/1999. 

(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2810   Száma: 13.11.14/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 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: 
 
223/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 
szóló 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és abban foglalt tájékoztatást tudomásul vette. 
 



Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi likviditási 
hitelkérelmének benyújtásáról ----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2811   Száma: 13.11.14/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:12  
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: 
 
224/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg 
jelentkező likviditási problémák kezelésére az önkormányzati bevételek terhére 2014. évben, 
legfeljebb egy éves időtartamra 1.030.000 eFt összegű likviditási hitelkeretre vonatkozó 
megállapodás, illetve a kapcsolódó banki szerződések aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra,  hogy a likviditási hitel futamideje alatt az igénybevett 
likviditási hitelt és járulékait visszafizeti, és az igénybevett likviditási hitel várható díjait és 
járulékait az önkormányzat aktuális költségvetési rendeletében betervezi.  



 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat pénzforgalmi 
számlájára és alszámláira (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) vonatkozó felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást aláírja a likviditási hitel visszafizetésének garanciájaként. A Közgyűlés 
hozzájárul és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szerződésben vállalja az önkormányzat 
általános működése és ágazati feladatai támogatásának,  a helyi adóknak és a gépjárműadó 
önkormányzatot illető bevételének az OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezését.  
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az engedményezés alapján jogosult a 
bevételeket a hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítani.  

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelkérelmi dokumentáció benyújtására. 

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

 
-----13. Előterjesztés a KOMETA’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról és a Zrt Felügyelőbizottságába történő delegálásról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2812   Száma: 13.11.14/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



225/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KOM ETA’99 Zrt-ben végrehajtott 
tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések módosításáról és a Zrt Felügyelőbizottságába történő 
delegálásról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozza: 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kometa’99 Zrt-ben történő 
tőkebefektetésről 2013. március 27-én kötött Szindikátusi szerződés alábbiaknak megfelelő  
módosításához: 
 
A szindikátusi szerződés III.8. pontja az alábbiak szerint módosul (módosítás dőlt betűvel): 
 

„8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Részvénytársaság felügyelőbizottsága hat főből 
fog állni, amelyekből az Önkormányzat – az elsőbbségi részvénye által – két fő kijelölésére 
jogosult. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy elsőbbségi jogán felül az  
Önkormányzat további egy felügyelőbizottsági tag (így jelenleg összesen 3 tag) jelölésére és  
megválasztására jogosult, a Felek pedig kötelezettséget vállalnak ezen Önkormányzat által 
jelölt személy részvénytársasági közgyűlésen történő megválasztására. 

A Részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Közgyűlésen döntenek a 
felügyelőbizottság tagjai 2012. május 31. napján lejárt mandátumának meghosszabbításáról 
vagy új tag(ok) megválasztásáról, valamint a Befektetők által kijelölt tagok 
megválasztásáról, majd ezt követően (az alaptőke változásával együtt) haladéktalanul kérni 
kell e változások cégbírósági bejegyzését.” 
 
A szindikátusi szerződés III.9. pont első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul 
(módosítás dőlt betűvel): 

„- Az alapszabály 36. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 A társaságnál hat tagból álló felügyelőbizottság működik. A hat tagból két tagot a Gt. 38. § 

(1) bekezdése alapján az üzemi tanács, két tagot – elsőbbségi részvénye alapján – Kaposvár 
M egyei Jogú Város Önkormányzata, további egy tagot szindikátusi szerződés alapján 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, egy tagot – elsőbbségi részvénye alapján – a 
SOFI S.p.A jogosult kijelölni.” 

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

 
2 Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4. II./P/ pontját 
kiegészítve az alábbi személyt megválasztja a KOMETA’99 Zrt. felügyelőbizottságába: 

 
/II. Gazdasági társaságok felügyelőbizottsága/ 
 
„P/ KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. 
Lukács György 



 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Alföldi Sertés Értékesítő és  

Beszerző Szövetkezet (Székhelye: HU- 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2., Cégjegyzékszám: 
09-02-000599) 100.000.000,- Ft összeggel megemelje a KOM ETA’99 Zrt. alaptőkéjét. 

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

4. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a KOM ETA’99 Zrt 
Alapszabálya előzőeknek megfelelő módosításának jóváhagyására, továbbá az Alföldi Sertés 
Értékesítő és Beszerző Szövetkezet és a KOM ETA’99 Zrt közt kötendő, az előterjesztés 
mellékletét képező befektetési szerződés jóváhagyó aláírására. 

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

 
 

-----14. Előterjesztés a Cabero Kft. részére támogatás nyújtásáról építési telek  
vásárlásához----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 2813   Száma: 13.11.14/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 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: 
 
226/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Cabero Industrial Kft. részére 
az önkormányzati tulajdonú, kaposvári 2381/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 
érdekében a vételár nettó összegének megfelelő,  azaz 9.930.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatás nyújt de minimis támogatás formájában azzal, hogy a támogatási szerződésben 
rögzítésre kerül, hogy a Társaság a kaposvári 2381/14 hrsz-ú ingatlant 10 évig nem idegenítheti 
el és nem terhelheti meg, valamint a Társaságnak vállalnia kell,  hogy a Társaságnál dolgozó 
szakemberek és betanított munkások képzettségének javítása és a város munkaerőpiaci 
helyzetének javítása érdekében 2 éven belül az ingatlanon a szolgálati házat megépíti. A 
támogatás nyújtásának feltétele az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős 
szervezet hozzájáruló nyilatkozata. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a kaposvári 
2381/14 hrsz-ú ingatlanra – érvényes és eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően – a 
Társaság az adásvételi szerződést megköti, az értékesítést terhelő forgalmi adót az eladó 
Önkormányzat részére megfizeti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. december 31.  
 
 
 
 
 
 
 
 



-----15. Előterjesztés a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, tekintettel a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetre, illetve a 
keresletre nem kellene-e elgondolkodniuk azon, hogy adott esetben általában mérsékeljék a 
bérleti díjaikat? Továbbá nem kell-e azzal számolniuk, hogy ilyen egyedi esetekben adnak 
kedvezményt és majd más vállalkozások is az Önkormányzatot fogják megkeresni a bérleti díj 
mérséklésével kapcsolatban, hasonló hivatkozási alappal, mint a Kapos-Corso Kft. tette?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy jelenleg külön-külön mérlegelnek, és nem 
gondolkodnak generális szabályban. Átnézik a három év mérlegét és nagyon komolyan 
megvizsgálják a benyújtott kérelmeket a kollégái és a valós adatok alapján hozzák meg a 
döntésüket. Hozzátette, hogy akik ilyen kérelemmel fordulnak az Önkormányzat felé, az elmúlt 
évek mérlegét átvizsgálva tesznek a Közgyűlésnek javaslatot, hogy mérlegeljenek és döntsenek. 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2814   Száma: 13.11.14/15/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:15  
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: 
 
227/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. sz. 
alatti 324 m2  alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2014. január 1-től 2015. június 30. napjáig  



300.000,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg. A bérleti szerződés módosítására a Közgyűlés a 
Polgármestert felhatalmazza. 
A 2015. július 1. napjától fizetendő bérleti d íj mértékéről a Közgyűlés a bérlő 2013.  és 2014. évi 
pénzügyi mutatói alapján dönt. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       M olnár György igazgató 
Határidő:                                 2013. december 31. (szerződésmódosítás) 
 
 
-----16. Előterjesztés a Desedai Látogatóközpontnál a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum által megvalósítandó fejlesztésekről----- 
 

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

Szita Károly polgármester kérte, hogy döntsenek 70 millió forintról és támogassák azt az 
elképzelésüket, hogy a Deseda Látogatóközpont komplett legyen. Olyan látványelemekkel,  
továbbá új látogatót vonzó és csalogató beruházási elemekkel, amelyek tömegeket fognak a 
Desedára csábítani. Hozzátette, azzal, hogy a Látogatóközpont épül a következő hét elején a 
kerékpárút építése is elkezdődik és tavaszra be is fejeződik, és ugyanerre az időpontra szánják a 
Látogatóközpont kilátó és az ÖKU-nak a befejezését is. Elmondta, hogy azért kérte a 70 millió  
forintot, hogy kompletten meg tudják csinálni és tavasszal együtt örülhessen minden kaposvári. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2815   Száma: 13.11.14/16/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:17  
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: 



228/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Desedai Látogatóközpontnál a Rippl-
Rónai M egyei Hatókörű Város Múzeum által megvalósítandó fejlesztésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a települési 
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi 
szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján a Rippl-Rónai M egyei 
Hatókörű Városi Múzeum által a Deseda Látogatóközpontban állandó kiállítás létesítésére 
benyújtott pályázaton nyert 5.000e Ft támogatást az 1. számú mellékletben foglaltakra 
használja fel az alábbi forrásösszetételben: 
 

Teljes költség (eFt) Saját forrás összege 
(eFt) 

Egyéb külső forrás 
(eFt) 

Támogatás összege 
(eFt) 

7.320,- 764,-  1.556,- 5.000,- 

 
A Közgyűlés a saját forrás összegét a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi M úzeum 
számára a 2013. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási 
tartalékkeret terhére biztosítja. 
 

 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
    M olnár György igazgató  
 Határidő:   2013. november 15. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Látogatóközpont 

fenntarthatóvá tétele érdekében a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi M úzeum számára 
biztosítja az 1. számú melléklet szerinti fejlesztési elemekhez szükséges  nettó forrást,   
73.154e Ft-ot a 2013. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási 
tartalékkeret  terhére. 

 

 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
    M olnár György igazgató  
 Határidő:   2013. november 15. 
 
 
 
 
 
 
 



-----17. Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 
biztosítására benyújtott pályázatról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2816   Száma: 13.11.14/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:17  
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: 
 
229/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
működési feltételeinek biztosítására benyújtott pályázatról című előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy a tájékoztatást elfogadja és támogatja a projekt 722.223 Ft  teljes bekerülési költségen 
történő megvalósítását. A szükséges önerőt 72.223 Ft + 2.200 Ft pályázati díj összegben a 2013. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

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



-----18. Előterjesztés a Kábítószer-prevenciós programok támogatására 
benyújtott pályázatról ----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2817   Száma: 13.11.14/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:17  
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: 
230/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta a Kábítószer-prevenciós programok 
támogatására benyújtott pályázatról című előterjesztést, és úgy határozott, hogy a tájékoztatást 
elfogadja és támogatja a projekt 2.222.223 Ft teljes bekerülési költségen történő megvalósítását. 
A szükséges önerőt 222.223 Ft + 2.200 Ft pályázati díj összegben a 2013. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

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



-----19. Előterjesztés a Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására 

benyújtott pályázatról----- 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2818   Száma: 13.11.14/19/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:18  
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: 
 
231/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Gyermekek és fiatalok közösségeinek 
és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek 
képzéseinek támogatására benyújtott pályázatról című előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
tájékoztatást elfogadja és támogatja a projekt 833.334 Ft teljes bekerülési költségen történő 
megvalósítását. A szükséges önerőt 83.334 Ft + 2.200 Ft pályázati díj összegben a 2013. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

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



-----20. Előterjesztés a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2819   Száma: 13.11.14/20/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:18  
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: 
 
232/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szentpáli horhóban lévő v ízvezeték átvételéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 18250 hrsz-ú Szentpáli horhós úton, a 
Lonkahegyért Egyesület által kiépített és üzemeltetett vízvezetéket térítésmentesen 
önkormányzati tulajdonba veszi és víziközműként a KAVÍZ Kft-nek üzemeltetésre az alábbi 
feltételek teljesülése esetén átad, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására:      
 
a) Az átvételt megelőző, a KAVÍZ Kft. által elvégzésre kerülő műszaki állapotfelmérésen 

hiányosság nem merül fel, vagy az esetleges hiányosságok megszüntetéséről a Lonkahegyért 
Egyesület saját költségére gondoskodik. 

 
b.) A víziközmű átruházásához szükséges következő dokumentumokat az átadást kezdeményező 

Lonkahegyért Egyesület biztosítja és az ezek kapcsán felmerülő  hatósági díjakat és egyéb 
költségeket finanszírozza: 

-  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye;  



- vízjogi üzemeltetési engedély; 
- vagyonátadási szerződés és dokumentáció. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató 
   Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  a feltételek teljesülését követően azonnal 
 
 

-----21. Előterjesztés az önkormányzat által 2013 novemberében benyújtandó  
pályázatokról----- 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. A Szentjakabi Benczés 
Apátság felújításával kapcsolatos pályázat miatt elmondta, hogy pályázatot nyújtanak be a 
templom romterületének teljes feltárására, javítására, a nyugati torony továbbfalazására és a 
templom belső padló burkolására. Ezekkel egyetértett, viszont amit igazán gondnak és 
problémának érez, az a magyarországi és kaposvári műemléki romterületek megvédése. Szerinte 
a kaposvári és a magyarországi éghajlati viszonyok nem teszik lehetővé azt, hogy ilyen romokat, 
főleg téglából készült romokat véglegesen megoldjanak. Hozzátette, hogy tíz éve készült el a 
teljes felújítása a Szentjakabi Benczés Apátságnak, amely több mint 100-200 millió forint közötti 
összeg volt, ami nagyon szépen sikerült. Viszont pár év múlva már jelentkeztek a problémák, 
ugyanis nem volt olyan minőségű anyag, amely miatt folyamatosan romlik a téglafalaknak az 
állapota. Elmondta, hogy a következő időszakra is vonatkozik, ugyanis most elkészítik és öt év 
múlva ismét rá lehet költeni megint 15 millió  forintot. Szerinte az lenne a végleges  megoldás, ha 
hosszabb távon egy-két évtized alatt ezeket a romterületeket tető alá tudnák hozni. Az akkori 
építészeti formát vissza kellene állítani műemléki szakemberek segítségével. Hozzátette, hogy 
Kaposvárnak sajnos nincs sok történelmi romterülete, ugyanis az egyik a Kaposszentjakab a 
másik pedig a Kaposvári Várrom. Jónak tartaná, ha a városban hosszabb távon ebben 
gondolkodnának. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok támogatta dr. Szép Tamás tanácsnok úr felvetését, és bízik benne, ha 
lesz ilyen pályázati lehetőség, akkor a város azzal élni is fog. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha 
ezen a pályázaton nyerni fognak, akkor a kivitelezési munkákat próbálja a Hivatal úgy időzíteni, 
hogy a Szentjakabi Nyári Esték és az általuk megrendezésre kerülő Szentjakabi ünnep 
időpontjaival ne ütközzön, hogy azt meg tudják valósítani. 
  
Szita Károly polgármester megköszönte dr. Szép Tamás és Borhi Zsombor tanácsnok urak 
javaslatát és felvetését. Elmondta, hogy mindnyájuk számára felelősség az, hogy 1067-ben 
építeni kezdett Szentjakabi Salamon beruházás, apátság még hosszú évszázadokig a város 



történelmi öröksége és műemléke legyen. Próbálkoznak a kollégái és főépítész asszony is 
megtalálni azokat a pályázati forrásokat, amelyek ezt a lehetőséget biztosítják számukra. 
Elmondta, hogy a norvég alap vezetőjével találkozni fog, és talán nyílik lehetőségük benyújtani 
egy komplexebb felújítási programra támogatási kérelmet 90%-os támogatással. Hozzátette, hogy 
a programokat úgy igyekeznek szervezni, hogy a Szentjakabi Nyári Esték, illetve a Szentjakabi 
programok ne sérüljenek a karbantartások és felújítások miatt. Elmondta, hogy a következő 
előterjesztésben látható lesz, hogy a Szentjakabi Nyári Estéknél nem engedték meg, hogy 
felváltva ott és a Szivárvány Színházban is legyen előadás, ugyanis, ha a Szentjakabi Nyári 
Estékre terveznek valamit, az csak Szentjakabon lehet. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2820   Száma: 13.11.14/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
233/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiumának 3235/88 altémájú felhívására a Szentjakabi 
Apátság rekonstrukciójára és részleges helyreállítására benyújtott pályázatát, és a nevezési díj 
befizetését jóváhagyja. A pályázat megvalósításához szükséges 7.500e Ft önrészt és 75e Ft 
nevezési díjat a 2013. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási 
tartalékkeret terhére biztosítja.  
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. november 15. 
 
2. A Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az M LSZ műfüves pályaépítési pályázattal 
kapcsolatban az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozta: 
a) A M agyar Labdarúgó Szövetség futballpálya építési programja keretében az 



Önkormányzat pályázatot nyújt be 20 X 40 méter méretű műfüves pálya építésére a 100 %-os 
tulajdonában álló Kaposvár 4220 hrsz-on, és a szükséges 200e Ft pályázati biztosíték befizetését 
a 2013. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalékkeret terhére 
jóváhagyja. Egyúttal a mellékelt tulajdonosi nyilatkozat aláírását jóváhagyja. 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. november 15. 
 
b) A Közgyűlés a pályázati adatlapon becsült 38.504e Ft költségénél maximum 10 %-kal 
magasabb, 42.355e Ft teljes bekerülési költséghez igazodó 30 % önrészt, maximum  12.707e Ft-ot 
nyertes pályázat esetén 2013. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási 
tartalékkeret terhére biztosítja és felhatalmazza a Polgármestert az M LSZ-szel kötendő, az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. december 14. 
 
c) Amennyiben a 10 % többletet tartalmazó költséget meghaladja a tényleges kivitelezési 
költség, az M LSZ-szel kötendő együttműködési megállapodás megkötésére akkor kerülhet sor, 
ha azt a Közgyűlés a megemelkedett önrész figyelembevételével jóváhagyja.  
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2014. január 30. 
 
d) A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 4220 hrsz-ú 7228 m2 nagyságú 
ingatlanon a megépült pálya területének nagyságáig az M LSZ térítésmentes használati joga a 
létesítmény üzembe helyezéstől számított 15 év időtartamra bejegyzésre kerüljön az Ingatlan-
nyilvántartásba. Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a földhasználati szerződés aláírására. 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2014. június 30. 
 
e)  A Közgyűlés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötendő együttműködési 
megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza utólagos beszámolási kötelezettséggel. A 
pálya fenntartására a Közgyűlés évi 300 eFt-ot biztosít. 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 20., illetve évente a költségvetési rendelet elfogadásakor  
 
f) A Közgyűlés a pálya megépítése esetén a közművesítés költségeihez szükséges 1.000 eFt-
ot a 2013. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalékkeret terhére 
biztosítja. 



Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. december 14. 

 

-----22. Előterjesztés a 2014. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 2014-ben a bevált városi nagyrendezvényeik 
támogatása több mint 100 millió forint lesz az Önkormányzat részéről. Egy részét át kívánják 
strukturálni pénzügyi támogatás függvényében. Hozzátette, hogy nem öncélú az, ami az 
előterjesztésben van, ugyanis azt várja a nagyrendezvényektől 2014-ben, hogy, – ezen támogatás 
fejében – jelentős mértékben növekedjen a látogatók száma a nagyrendezvényeken. Elmondta 
hogy Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens javaslatot tett arra, hogy a Festők Városa 
Hangulatfesztivál nevét változtassák meg, amelyben sok igazságot lát, azért, mert a Festők 
Városa Szentendréhez kötődik erősebben, mint Kaposvárhoz, amelynek hagyománya is van, 
viszont Rippl-Rónai pedig csak Kaposvárhoz kötődik. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
december 14-én elindul egy új intercity  járat Budapest-Zágráb között Kaposvárt érintve és ennek 
az új járatnak Rippl-Rónai lesz a neve. Valahogyan a Rippl-Rónai nevet kötni kellene hozzá. 
Szerinte a decemberi Közgyűlésre kellene behozni a végleges döntést. M ódosító javaslatként 
elmondta, hogy a Szentjakabi Nyári Esték programjainak támogatását 1,5 millió forintról 2,5  
millió forintra emeljék meg.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok támogatta Polgármester urat abban, hogy ne döntsenek a Rippl-
Rónaival kapcsolatban az ülésen. Elmondta, hogy a M arketing és Turisztikai Bizottságon is élénk 
vita folyt erről a kérdésről. Szerinte nemcsak a névadásról és a névadás jelentőségéről folyt a vita, 
hanem arról is, hogy jól látható a város törekvése a fesztiválokat illetően, és ez az egyik 
kulcsfesztiváljuk és erre szeretnének leginkább támaszkodni. Szerinte ez támogatandó törekvés. 
Alátámasztotta a bizottsági vélemények alapján, hogy valószínűleg ez egy összetett marketing 
kérdés, hogy hogyan tudnak ebből nemcsak egy fesztivált fejleszteni, hanem hogyan tudják 
Rippl-Rónait „márkává” fejleszteni Kaposváron. Javasolta, kiegészítve Polgármester úr szavait, 
hogy valószínűleg nemcsak a névadásba kellene bevonni a marketingeseket, hanem annak a 
metodikának a kialakításába, hogy hogyan tudják ezt egy nagyon komoly, akár országhatáron túl 
is eladható fesztivállá tenni. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy a Szentjakabi Nyári Esték azért került be a 
Szivárványba részben, mert szabadtériek a romok, továbbá elhasználódott és nem volt 
biztonságos a színpad. Idei évben, a jelenleg is folyó munkáknak köszönhetően megoldódik. Örül 
annak, hogy minden előadás ott lesz kint, hiszen ott a közel ezer éves falak között mindennek 
más a hangulata. Kérte a Műszaki Igazgatóságot, hogy évről évre vizsgálják át és a legapróbb 



javításokat csinálják meg. M inden képviselő társának ajánlott a Szentjakabi Nyári Esték 
programját, ugyanis nagyon jó hangulatú előadások vannak. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy akkor, amikor 10-12 évvel ezelőtt kitalálták a Festők 
Város Hangulatfesztivált nagyon jó ötletnek tartotta és végig támogatta is. Szerinte a kaposváriak 
és a somogyiak körében egy berögzött név lett. Igaznak tartotta, hogy a Festők Városa magyar 
köztudatban az elmúlt 80-100 évre Szentendréhez kötődött, azért, mert nagyon sok Budapesten 
élő inkább kitelepült a romantikus kisvárosba, aminek nagyon jelentős turisztikai vonzereje volt 
önmagában is és rajta maradt a Festők Városa elnevezés. Egyetért azzal, hogy Rippl-Rónai 
Kaposvár életében a legnagyobb név, amire építeni kell. Szerinte, ha egy fesztivált is róla 
neveznek el, az kicsit leszűkíti Kaposvárnak a fesztivál jellegű mozgásterét, ugyanis arra voltak 
büszkék, hogy itt több más nagy neves országos jelentőségű festő is itt született, vagy innen 
indult Kaposvárról. Szerinte, ha már nevet szeretnének változtatni, akkor adjanak maguknak egy 
kis gondolkodási időt, és ha úgy gondolják, akkor a konzultációk után változtassák meg a nevet. 
Elmondta, hogy ha a vizuális művészetekre szeretnének többek között koncentrálni, akkor 
tényleg adjanak helyet javaslatoknak és ötleteknek. Kiegészítésként elmondta, hogy a 
névváltoztatás önmagában még nem jelent minőségi változást, ugyanis, ha azt szeretnék, hogy ez 
legyen a leghúzósabb fesztivál vagy program Kaposváron, akkor komolyabb pénzeket kell 
belefektetni. 
 
Szita Károly polgármester kérte a testülettől, hogy Rippl-Rónai, mint „márkanév” bízzanak 
meg valakiket, akik adnak javaslatot arra, hogy hogyan lehet még eladhatóbbá tenni Kaposvár 
tekintetében. Elmondta, hogy előttük van május utolsó hétvégéje, amikor hangulatfesztivál lesz, 
és valahogy Rippl-Rónai nevét ott is láthatóvá kellene tenniük. Kérte, hogy hozzanak javaslatokat 
a decemberi Közgyűlésre, ugyanis annak el kell kezdeni a marketingjét és azzal a névvel kell,  
hogy menjen május végére. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2821   Száma: 13.11.14/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint hozzanak javaslatokat a 
decemberi Közgyűlésre a Festők Városa Hangulatfesztivál névváltoztatásával kapcsolatban az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Szavazás eredménye 
 

#: 2822   Száma: 13.11.14/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:03  
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: 
 
234/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket sorolja 
Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 

Kiemelt rendezvény Időpont (2014-ben) 

Kapos vári Farsang – Dorottya 
Napok 

február 7-9. 

Nemzetközi Gyermekszínházi 
Biennálé 

május 5-10. 

Rippl-Rónai Fesztivál 

(Festők Városa 
Hangulatfesztivál) 

május 22-25. 

Szentjakabi Nyári Esték  július 3-augusztus 
7. 

Youth Football Festival július 20-26. 

Kapos vári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivál augusztus 13-19. 

Országos érdeklődésre számot 
tartó tárlat  

augusztus14. 



Miénk a város  szeptember 5-7. 

Méz Fesztivál szeptember 12-14. 

Kapos vári Advent november 30-
december 21. 

Újévi koncert 2015. január 3. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2014. december 31. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi „Kaposvári Farsang -  Dorottya 
Napok” rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvények megtartásához a Közgyűlés 1 500 000 Ft összegű támogatást biztosít. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. december 31. 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági 
Színházi Biennálé megszervezésére felkéri a Csiky Gergely Színházat. A Biennálé 
megrendezéséhez a Közgyűlés 8 000 000 e Ft összegű támogatást biztosít, amennyiben a 
szervezők pályázati és egyéb forrásból legalább ugyanennyi bevételt garantálnak. A Fesztivál 
idejére a belvárosi övezetben a közterület használatát, valamint az Együd Árpád Kulturális 
Központ helyiségeit térítés nélkül biztosítja a Közgyűlés. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 

Határidő:  2014. május 1. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi Rippl-Rónai Fesztivál művészeti 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A fesztivál 
megrendezéséhez a Közgyűlés 15 000 000 Ft összegű támogatást biztosít.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. május 20. 



5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014 júniusában megnyíló csíkszeredai 
Rippl-Rónai kiállítás megszervezéséhez 3 500 e Ft támogatást biztosít 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. június 1. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi Szentjakabi Nyári Esték 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvénysorozat megvalósításához a Közgyűlés 2 500 000 Ft összegű támogatást biztosít. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. július 12. 
 

 7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Youth Football Fesztivál megrendezésével 
megbízza a Yogo Bonito Európa Kft-t, melynek megvalósításához 8 000 e Ft pénzügyi 
forrást biztosít. Az erre vonatkozó 2. mellékletben szereplő támogatási szerződést 
jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 26. 
  
8. A Közgyűlés az V. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválra vonatkozó 
támogatási szerződést jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. A  Közgyűlés a rendezvény céljára térítés nélkül biztosítja a Szivárvány 
Rendezvényházat, valamint a belvárosi övezet közterület használatát együttesen bruttó 
18 500 000 Ft értékben. A Fesztivál megszervezésére 45000000 Ft támogatást biztosít a 
Közgyűlés. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. augusztus 14.  
 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál alatt 
megnyíló nagyszabású kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvény megszervezéséhez 2 500 000 Ft támogatást biztosít a Közgyűlés. 
 
 



 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2014. augusztus 14.  
 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az V. Miénk a város fesztivál 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez 12 000 000 Ft támogatást biztosít a Közgyűlés. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2014. szeptember 6.  
 
11. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez 500 000 
Ft támogatást, valamint a Fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület 
használatot biztosít a szervező Zselici M éhész Egyesület számára.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   M olnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2013. szeptember 13. 
 
12. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent-Karácsony Ünnepi 
Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. 
A rendezvények megtartásához 2 000 000 Ft támogatást biztosít a Közgyűlés. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2013. december 31.  
 
13. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi újévi koncert megszervezésével 
megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények megtartásához 2 200 000 
Ft támogatást biztosít a Közgyűlés. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

M olnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. január 2.  
 



14. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 
figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. A tervezettet meghaladó támogatás 
összege csökkenti az önkormányzati hozzájárulást. 
 

 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Szirják Imréné igazgató  
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. december 31. 
 
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013.  december 12-i ülésének napirendjét 

kiegészíti a Festők Városa Hangulatfesztivál nevének megváltoztatására tett javaslatok 
áttekintésével, valamint a Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Fesztivál 
arculatának megtervezéséhez marketing szakértőt is vegyen igénybe. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Határidő:  2013. december 12. 

 
 

-----23. Előterjesztés a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötött együttműködési megállapodásról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 2823   Száma: 13.11.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:03  
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: 
 
235/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Segítő Kezek az Aktív Évekért 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társasággal kötött együttműködési megállapodást 
utólag jóváhagyja. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens  
Határidő:  azonnal  
 
 

-----24. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2013. III. negyedév)----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2824   Száma: 13.11.14/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:04  
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: 
 
236/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2013. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----25. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta a 228/2012. önkormányzati határozattal kapcsolatban, amely 
tartalmazza, hogy az intermodális közösségi közlekedési csomópont megvalósíthatósági 
tanulmánya alapján készítse el a Hivatal az integrált városfejlesztési stratégia és a 
településfejlesztési koncepció módosítását. M egkérdezte, hogy miért van szükség egy éves 
hosszabbításra, az eredeti 2012-es döntésükhöz képest? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a IVS helyett az ITS megalkotására most 
nyílt pályázati lehetőségük, ahol komoly pénzekről van szó és a pályázatokhoz igazodóan 
szükséges a határidő módosítása. Ha tudnak ehhez több 10 millió forintot pályázaton nyerni, 
mivel 40 millió forintról van szó, akkor nem saját pénzből teszik meg, ezért van a határidő  
módosítás. Hozzátette, hogy teljesen okszerű, racionális és szakmailag nem sérül semmi.  
 
 



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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2825   Száma: 13.11.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

237/2013. (XI. 14.) 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 úgy határozott, hogy Deseda-tó körüli, Magyar 
Állam tulajdonában lévő kaposvári külterületi 0443/32, 0487/2, 0487/3, 0488/2, 0485 hrsz-ú 
ingatlanokat az alábbi táblázatban foglalt vételárakon megvásárolja a 2013. évi költségvetés 
felhalmozási kiadások „ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, 
horgászpályához” előirányzat terhére azzal, hogy az eljárás során felmerülő valamennyi 
költség megfizetését Önkormányzatunk vállalja, különösen az értékbecslési költséget 
(mindösszesen 327.000,-Ft+Áfa). Az ingatlanok értékesítését Áfa fizetési kötelezettség nem 
terheli. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződések aláírására. 

 
 Fekvés Helyrajzi 

szám 
Művelési 
ág 

Terület 
(m2) 

Kat.jöv. 
(Ak) 

Vételár (Ft) 

1. Kaposvár, külterület 0443/32 szántó 390 0,71 26.000,- 
2. Kaposvár, külterület 0487/2 szántó 7845 14,28 494.000,- 
3. Kaposvár, külterület 0487/3 szántó 2249 4,09 142.000,- 
4. Kaposvár, külterület 0488/2 erdő 8780 3.69 2.081.000,- 
5. Kaposvár, külterület 0485 erdő 1.4924 6.27 2.470.000,- 
 Összesen: 5.213.000,- 
 



Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. (adásvételi szerződések megkötése) 
 
2.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 228/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat 2. 

pontjának határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:                    2014. szeptember 30.  
 

3.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat 5. 
pontjának határidejét 2014. július 31-re módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

     Határidő:                2014. július 31. 
  

4.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat 2. 
pontjának határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:        2014. szeptember 30.      

 
5.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 187/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 6. 

pontjának határidejét 2013. november 30-ra módosítja. 
Felelős:   Szita Károly             polgármester 
Közreműködik: M olnár György        igazgató 
   Szirják Imréné         igazgató 
Határidő:                    2013. november 30. 
  

6.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 3. 
pontjának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

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

7.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1. 
pontjának határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

Felelős :                                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik  :                   M olnár György 
Határidő :                        2013. december 31.   
 

8.Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a 212/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
határidejét 2013. november 30-ra módosítja. 

Felelős:                           Tóth István alpolgármester 
Közreműködik:               Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                        2013. november 30. (a díjak átadására) 

 



-----26. Előterjesztés Horváth Lajosné Kaposvár, dr. Kovács S .  Gy. u. 11. fsz.  5. sz. 
alatti  bérlakás vásárló méltányossági kérelméről----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2826   Száma: 13.11.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
238/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Horváth Lajosné méltányossági 
kérelmét támogatja. 

Az általa megvásárolt Kaposvár, dr. Kovács S.  Gy. u. 11. fsz. 5. sz. 936/2/C/5  hrsz-ú lakásra 
további két évre, azaz 2015. november 3o-ig biztosítja  a havi 30.000,-  Ft – os, csökkentett, 
kamatmentes, egyenlő részletekben történő fizetési lehetőséget a részletfizetést engedélyező 
megállapodás feltételei szerint. 
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

           
 
 Felelős:               Szita   Károly polgármester 
 Közreműködik:   M olnár György   igazgató                           
 Határidő:             2013. november  28.  ( a döntés kiközlésre ) 



-----27. Előterjesztés a Kaposvári Keleti Ipari Park területén lévő, 3657/93 hrsz-ú ingatlan 
részterületének megvásárlásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2827   Száma: 13.11.14/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:07  
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: 
 
239/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3657/93 hrsz-ú 
ingatlan kb. 19 ha 6000 m2 nagyságú, mezőgazdasági művelésre alkalmas területének 
megvásárlásához az előterjesztéshez csatolt ajánlattételi felhívást és adásvételi előszerződés 
tervezetet jóváhagyja és a vételár fedezetét, legfeljebb bruttó 300,-Ft/m2, mindösszesen 
legfeljebb bruttó 58.800.000,-Ft összeget a 2013. évi költségvetési rendeletben elkülönített 
felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert 
az adásvételi előszerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. december 31.  
 



-----28. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
helyiségigényéről----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2828   Száma: 13.11.14/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:07  
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: 
 
240/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére biztosítja a Honvéd u. 31. sz. alatt lévő, 38 m2 
alapterületű helyiség használatát 2013. december 1. napjától a projekt szakmai záródátumáig - 
várhatóan 2014. május 30. napjáig - terjedő időszakra, mindösszesen havi 38.899,-Ft+ÁFA 
értékben azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj megfizetésétől eltekint, azonban az általános 
forgalmi adót az Intézmény köteles az Önkormányzat részére havonta megfizetni, valamint az 
Intézmény köteles a közműszolgáltatóknál fogyasztóként bejelentkezni, a települési hulladék 
elszállítására vonatkozóan a közszolgáltatóval szerződést kötni, és ezen költségeket a szolgáltatók 
részére megfizetni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal  
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a SzocioNet 
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel kötendő használati megállapodást jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 



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

-----29. Tájékoztató a 20123. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról  ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2829   Száma: 13.11.14/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:08  
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: 
 
241/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----30. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2830   Száma: 13.11.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:08  
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: 
 
242/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. Polgármesteri Keret terhére 

- M ikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére 30.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő: 2013. november 30. 

 
2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére. 

- M ikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére 30.000 Ft 
 
Felelős:  dr.Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. november 30. 
 
 

-----31. Előterjesztés az intézményi tanácsokba delegált tagokról----- 
 

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

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

 



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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2831   Száma: 13.11.14/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 november 14 10:09  
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: 
 
 
243/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe delegált 
személyekről szóló 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 4/IV. pontját a következő R/ 
ponttal egészíti ki, 2014. december 31-i határozott időre: 
 
/IV. Egyéb testületek/ 
 
„R/ Iskolai intézményi tanácsok 
 
 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
 Dr. Csató László 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Vajda Imréné 
Somogy M egyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
M ódszertani Intézmény és Kollégium 
Dr. Szép Tamás 
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
Bodrogi Róbertné 
Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
Jágerné Katona Zsuzsanna 



 Kaposvári Táncsics M ihály Gimnázium 
 Dr. Kéki Zoltán 

Kaposvári Munkácsy M ihály Gimnázium 
Dér Tamás  
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 
Horváth M iklós 
Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium 
Csutor Ferenc 
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
Oláh Lajosné 
Kaposvári  Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola                                        
Tóth István 
Szigeti-Gyula János Egészségügyi  Szakképző Iskola 
Gelencsér Ferencné 
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Dr. Giber Vilmos 
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 
Czimmermanné Németh Andrea 
Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
Torma János 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
Dr. Sörfőző Zsuzsanna 
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium 
Dr. Fekete László 
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
Borhi Zsombor 
M óricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
M ihalecz András 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat M egyei Szervezet 
Kiss Tamás 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----Interpelláció ----- 
 

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

Kiss Tamás képviselő „Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! 
Az ország nagy többsége azzal tisztában van, hogy M agyarországon létezik az a fajta jelenség,  
hogy a cigány kisebbség egy jelentős része segélyekből és családi pótlékból tartja fent magát. Ez 
a rendszernek a sajátossága, megesik.  De az, hogy ugyanaz a kisebbség rettegésben tartja, illetve 
terrorizálja a tisztességes magyar embereket, ez már több mint felháborító és ezt a fajta jelenséget 
tapasztalhatjuk Kaposváron a Sávház környékén is, ahol egy-egy család a tisztességes kort 
megért magyar embereket rettegésben tartja, terrorizálja. Rendőrségi nyilvántartásba, bűnügyi 



térképen nyilván nem fognak feltűnni ezek az esetek, mivel az idősebb hölgyek és urak félnek 
bejelentést tenni, lévén, hogy a szomszédjaikról van szó, persze, hogy ha a Rendőrség kimegy, 
akkor utána még ők kerülnek bajba ez miatt. A kérdésem a következő. Kaposvár Város 
Önkormányzata milyen intézkedést kíván foganatosítani azon családok tagjaival szemben, akik a 
Sávház önkormányzati tulajdonú lakásaiban élnek, azonban az „együttélés” szabályait be nem 
tartva, folyamatosan rettegésben tartják, illetve megfélemlítik a tisztességes magyar embereket?” 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző “Tisztelt Képviselő úr. A Sávházban vagy más 
önkormányzati bérlakásban élők, a csendháborító lakókkal szemben nemre, fajra, felekezetre 
tekintet nélkül illetékmentesen eljárást kezdeményezhetnek csendháborítás szabálysértés miatt a 
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalánál. Az együttélési szabályok sorozatos megszegése 
miatti bejelentést a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-nél lehet tenni,  
ahol azt kivizsgálják és bizonyítottság esetén a bérleti jogviszony felmondására kerülhet sor. 
Amennyiben a volt bérlő a lakást önként nem hagyja el, úgy a lakás kiürítését a bíróság rendelheti 
el.“ 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy aki nem tud normálisan viselkedni az önkormányzati 
bérlakásban, annak meg fogják szüntetni – s eddig is megszüntették – a bérleti jogviszonyát.  

Kiss Tamás képviselő megkérdezte, hogy név nélkül is tehetik-e a feljelentést a lakók a 
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalánál? 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy név nélkül is megtehetik a feljelentést, s 
évente 15 darab átlagosan az ilyen ügy. 

 

-----Interpelláció elfogadása----- 

Kiss Tamás képviselő elfogadta az interpellációra kapott választ. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

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


