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I. emelet Díszterem 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
  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 17 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy a napirendek tárgyalása 
előtt M ihalecz András tanácsnok úr beszámol arról, hogy mi történt az elmúlt két Közgyűlés 
közötti időszakban. 
Kérte a testületet, hogy vegyék fel a napirendre: 

-   az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló,  
-   az alapítványi támogatásokról szóló (szóbeli) előterjesztést és 
- a Polgármester kuratóriumi tagságának engedélyezéséről szóló (szóbeli) 

előterjesztést. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2835   Száma: 13.12.12/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
245/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

 
- az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló, 
- az alapítványi támogatásokról szóló (szóbeli) és 
-a Polgármester kuratóriumi tagságának engedélyezéséről szóló (szóbeli) előterjesztést. 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10. számú mellékletei tartalmazzák. 
 
 
 



NAPIRENDEK: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2.) Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról            
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3.) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról           
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 Közreműködik: M olnár György igazgató 
 

4.)Előterjesztés pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról         

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

 
5.)   Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról           

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

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

önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról   
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
       Közreműködik:      M olnár György igazgató 
 
7.) Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról    
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
       Közreműködik:      M olnár György igazgató 

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

módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról           
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
9.) Előterjesztés a Kaposvári S porthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról       

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 

 
 



10.) Előterjesztés a Kapos vár,  Fő  u. 92. sz. alatti üres lakás bérlakás állományból történő 
kivonásáról                           
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:      M olnár György igazgató 
 

11.)Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti 
helyiséghasználatának hosszabbításáról           
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
 

 12.)Előterjesztés a Kaposvár, Zárda u. 12. sz. alatti helyiségcsoport bérletére érkezett 
díjajánlatról               

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  M olnár György igazgató  
   

 13.)Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról          

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
      Közreműködik:       Sárdi Zoltánné köznevelési referens  

 
14.)Előterjesztés a Kapos vár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodás módosításáról          
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:      Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 

 15.)Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálatáról   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:     Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 
16.)Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatáról               
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
17.)Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési előleg 

kérelmeiről              
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Szerb György sportreferens 
 
18.)Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális  
 
 
 



19.)Előterjesztés a Festők Városa Hangulatfesztivál nevének megváltoztatására tett 
javaslatok áttekintéséről 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:      Jágerné Katona Zsuzsanna 

 
20.)Előterjesztés a kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához való 

hozzájárulásról             
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 
21.)Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról          
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:      dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
22.)Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról         
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:      M olnár György igazgató 
 
23.)Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról     

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

 
24.)Előterjesztés a Közgyűlés 2014. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról    

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
25.) Előterjesztés részletfizetési kérelmekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:    M olnár György igazgató 
 
26.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
27.) Előterjesztés a Polgármester kuratóriumi tagságának engedélyezéséről (szóbeli) 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
Mihalecz András tanácsnok „Tisztelt Közgyűlés. Sokan eljöttek ebben az évben is a Fő térre 
Advent első vasárnapján, hogy közösen gyújtsuk meg az első adventi gyertyát. Kinek a 
gyertyagyújtás s annak üzenete, kinek a közösségben való együttlét, kinek a forgatag volt a 
fontos. Bármi is vezérelte azt, aki eljött, élményben lehetett része, hiszen egy szépen feldíszített 
téren találkozhatott mindazokkal, akik eljöttek oda. Engedjenek meg néhány gondolatot Advent, 
vagyis a várakozás szellemében. Sokon ilyenkor feldíszítik szép égőkkel, harangocskákkal a 
házukat, a környezetüket, de ha a családjuk és a barátaik felé nincs elég szeretet, akkor az nem 
egyéb, mint egy díszlettervezés. Ilyenkor sokan szorgoskodnak a konyhákban, lakásokban, 



gyermekotthonokban, szegényházakban, öregek otthonában és drága finomságokat készítenek, 
ami helyes, de ne feledjük, ha azok felé, akiknek szánjuk az étkeket, hiányzik az őszinte szeretet, 
akkor nem vagyunk egyebek, mint szakácsok. A szeretet az félbeszakítja a sütést, hogy a 
gyermekét megölelje, a szeretet félbeszakítja a díszítést, hogy oda tudjon figyelni a családjára és 
átölelhesse őket. A szeretet nem kiált rá a gyermekekre és az idősekre, hogy menjenek el az 
útból, hanem hálás érte, hogy ott vannak és útban tudnak lenni.  Ha arra gondolunk, hogy hányan 
élnek egyedül társ és család nélkül, akkor talán beláthatjuk, hogy számukra a legértékesebb 
karácsonyi ajándék nem más, mint az őszinte szeretet és, ha magányukban arra gondolhatnak, 
hogy van valaki, aki őket is igazán szereti. Talán mindenki tud olyan emberről a környezetében, 
akinek nagyon nagy szüksége volna ilyen ajándékra. Nem kerül sokba s könnyű beszerezni is, 
csak néha nagyon nehéz átadni. Higgyék el, hogy ez a legjobb ajándék és boldoggá teszi azt is, 
aki adja, mert amíg a játékok tönkre mennek, a gyöngysorok elgurulnak, a számítógépek 
elavulnak, a szeretet ajándéka megmarad örökre.  S mintha jelképesen most meggyújtanánk a 
negyedik gyertyát az Adventi koszorún, tudják a remény szimbólumát, annak reményében, hogy 
ezt az ajándékot a szeretet ajándékát sikerül mindenkinek minél több embernek átadni. Áldott és 
Békés Karácsonyt kívánok mindenkinek.” 
 
Szita Károly polgármester megköszönte M ihalecz András tanácsnok úr szavait. Elmondta, hogy 
első napirendi pontként fogják tárgyalni a költségvetésük I-III. negyedéves beszámolóját, és aki 
figyelmesen áttanulmányozta, láthatja, hogy Kaposvár erős város és pénzügyi helyzetük is stabil. 
Továbbá megfelelő alapot ad arra, hogy a 2014. éves költségvetésüket is megfelelő stabilitással 
tudják összeállítani. Az, hogy Kaposvár erős város és stabil, nagymértékben köszönhető a 
kaposváriak munkájának, továbbá a Kormánynak az önkormányzatokat érintő döntéseinek is. 
Elmondta, hogy Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy a 2003 és a 2010 között 
adósságcsapdába kergetett önkormányzatok adósság állományát átvállalja, felismerve, hogy a 
települési önkormányzatok azért voltak kénytelenek a bankokhoz hitelhez folyamodni, mert 
akkoriban iszonyatos mértékű pénzelvonás történt a kormányok részéről. A Kormány megfejelte 
azzal, hogy február végéig a települési önkormányzatok maradék adósságát is átvállalja, így az 
első adósságrendezésben Kaposvár 70%-ban, jelenleg pedig valamennyi magyarországi 
településsel együtt 100%-ban fog részesülni.  Szerinte a Kormány döntésével M agyarország 
valamennyi polgára nyer, továbbá, hogy Kaposvár valamennyi polgára nyer azzal, amely döntés 
előtt állnak. Végre elérkezett az az idő, hogy azzal foglalkozhatnak, amit a kaposváriak kérnek 
tőlük.  
Ennek keretében indították el ebben az évben az egyik legátfogóbb út-, járda felújítási programot, 
a Bereczk Sándor Programot. 500 millió forintot költöttek ebben az évben erre a programra és 
több mint 300 helyen végeztek kisebb-nagyobb felújításokat, amelyeket erre az esztendőre el is 
végeznek. Elmondta, hogy olyat találtak ki, ami be fog épülni a város elkövetkező éveinek 
gyakorlatába, mégpedig,  a felújított utaknak és járdáknak a műszaki átvételével. Természetesen 
mérnökök, műszaki ellenőrök igénybevétele szükséges egy-egy ilyen műszaki munka átvételére, 
de nem csak az ő véleményük fontos, hanem az ott élők véleménye a mérnökök véleményénél is 
fontosabb. Elmondta, hogy műszaki átadás nincs addig, amíg egy-egy járdát vagy utat az ott élők 
nem véleményeztek. Hozzátette, hogy több ilyen műszaki átadáson részt vett a város polgárainak 
jelenlétében, és megnézték közösen ezeket a felújításokat és beruházásokat, ugyanis ezek a 
munkák az ott élők szeme láttára történnek. Láthatják az ott lakók a munka kezdetét és a délutáni 
munka befejezését, továbbá tudják, hogy milyen minőségi munkát végeznek a kivitelezők, 
érzékelhetik és láthatják, hogy mit fognak azt követően használni. Kaposvári vállalkozások 
végzik ezeket a munkákat, ezért nagyon fontos számukra az is, hogy ez a jelzés is találkozzon az 



ott élőknek a véleményével, a munkájuk alapján megítélve. Elmondta, hogy volt már olyan 
beruházásuk, amit nem vettek át, mert Kaposvár lakói jelezték, hogy hiányosan készült el az adott 
felújítás és beruházás. Először a kivitelezőnek ki kellett fizetnie és utána vették át.  
Örömmel mondta, hogy a sajtóban értesülhettek arról,  hogy a NABI végre elkelt. Az amerikai 
tulajdonú gyárat egy török befektető vásárolta meg. Reményei szerint nem olyan formában fogja 
működtetni, ahogyan az amerikaiak. U gyanis nem számított az, hogy tartós, stabil 
munkalehetőséget biztosítsanak a kaposváriaknak és az ott dolgozóknak, hiszen nem voltak 
hajlandóak magyar piacra gyártani, csak a tengerentúlra. S amikor elfogyott az a beruházás, 
akkor már egyszer bezárták, de most véglegesen. Hozzátette, hogy a török befektetőnek mások a 
szándékai, mégpedig az, hogy Kaposváron hozza létre az Európai Unión belüli gyártási 
központot, amely már Skandináv országban és Németországban jelentős piacokkal rendelkezik. 
Reméli, hogy ez az elképzelés megvalósul, továbbá bízik abban, hogy az általa vállalt több száz 
munkahely minél előbb létesül ezen az Ipari Parki területen.  
Elmondta, hogy személyesen is részesei lehettek és a sajtóból is értesülhettek arról, hogy 
M agyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor úr Kaposvárra látogatott és vendégük volt egy 
napon keresztül. Ellátogattak a Cukorgyárba is, ahol miniszterelnök úr egy újabb cukorgyári 
fejlesztést adott át, egy raktárt, amely nagyon fontos volt számukra azért, mert ez plusz 
munkahelyeket teremt maga a beruházás és megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a raktár 
üzemét a Cukorgyár itt, a kaposvári telepen építse fel.  A csomagolóüzem, mivel itt raktározza az 
összes cukrot, újabb munkaerő  fejlesztést fog jelenteni. Örültek miniszterelnök úr bejelentésének,  
mely szerint 1 milliárd forintos beruházási, fejlesztési támogatást kap a Cukorgyár azért, hogy az 
általa termelt megújuló energiát, a biogázt tisztíthassa. Ezzel közforgalomba helyezheti magát a 
gázt is, amely lehetőséget jelent arra, hogy betáplálja a rendszerbe és lehetőséget teremt 
számukra, hogy a tömegközlekedést jóval olcsóbban és hatékonyabban működtessék, illetve 
üzemeltessék majd. 
Örömmel mondta, hogy 797 fővel többen dolgoznak jelenleg Kaposváron, mint tavaly év végén. 
Bízik abban, hogy a nyár eleje óta tartó tendencia a foglalkoztatás tekintetében az elkövetkező 
évben sem torpan meg, hanem folytatódni fog. Hozzátette, Kaposvár az elmúlt években sok 
nemzetközi díjat kapott a kaposváriak munkájának elismeréséért. Elmondta a legújabbat, amelyet 
az élhető közösségek kaphattak, Kínában volt a megmérettetése és díjazása a versenynek, ahova 
Európából és a világ több országából is jelentkeztek. Örömmel tájékoztatta a testületet, hogy 
kategóriájukban a megmérettetésen a 3. helyen végeztek. Köszönetet mondott valamennyi 
kaposvárinak azért, hogy az általuk végzett munka eredményeként Európa és a világ több városa 
előtt bemutathatták. Továbbá kollégáinak is köszönetet mondott, akik ezt olyan hitelességgel 
tudták megtenni, hogy a nemzetközi zsűri, bíráló bizottság ezen a versenyen ezt az elismerést 
adta számunkra. 
 

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

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy valamennyi bizottság elfogadta az 
előterjesztést. Hozzátette, akinek van szeme az látja, akinek van szíve az örül annak, hogy ezt a 
stabilitást tudják mutatni és büszkén mondhatják azt, hogy Kaposvár az itt élők munkájának 
köszönhetően erős város lett és tényleg azok a programok, amiket elindítottak, megvan az anyagi 
fedezete. Látható, hogy folynak részben azok a saját erőből végrehajtott beruházásaik, illetve az 



Európai Unió támogatásával végrehajtott beruházásaik, amelyekről már korábban döntöttek és jó 
esélyük van arra, hogy a 2014-es év tavaszának a végéig ezeket a beruházásokat be fogják 
fejezni. Bízik benne, hogy majd januárban újakat is bejelenthet. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a november 11-én a Kodály Általános Iskolában a 
vélhetően rossz minőségű  romlott étel ügyében elvégzett vizsgálat eredménye lezárult. Kérdése 
volt, hogy mire terjedt ki pontosan a vizsgálat? Hozzáférhető-e a vizsgálat anyaga? Milyen főbb 
megállapítások vannak ebben a vizsgálatban? Illetve mit jelent az, amit a Polgármester Úr a 
sajtótájékoztatóján bejelentett, hogy figyelem felhívással zárult és, hogy mit jelent pontosan ez a 
kijelentés, továbbá, hogy kit érint, kire vonatkozik a figyelem felhívás és annak milyen tartalma 
van? M egkérdezte Polgármester Urat, lát-e arra lehetőséget, hogy akár a céltartalék terhére 
elkötelezze magát a Közgyűlés, hogy a Petőfi utca és a Kereszt utca sarkára térfigyelő kamerát 
helyezzen el? Elmondta, hogy a Petőfi utca és a Kereszt utca sarkán már jó ideje nem működik a 
közvilágítás. Kérdése volt, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy a közvilágítás minél 
hamarabb legyen az utcában? Van-e arra lehetőségük,  hogy szolgáltatóval ezt a problémát 
megoldják, vagy adott esetben újra kellene tárgyalniuk a meglévő szerződésüket? 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, mi az oka annak, hogy az intézményi működési 
bevételeknél a parkoló bevétel 3,5 millió forinttal kevesebb. Kérdése volt, hogy a tartalékok 
terhére esetleg tervezi-e, illetve megvalósítható-e, hogy a 48-as Ifjúsági és a Tallián Gyula utca 
kereszteződésébe lámpát szereljenek fel. Kérte Polgármester Urat, hogy egy ellentmondást oldjon 
fel, ugyanis, ha a bűnözésnek nincs színe, akkor a rászorultságnak és a szegénységnek miért van 
színe? Kérdése ezzel kapcsolatban az volt, hogy az átruházott hatáskörnél miért kell a rászoruló 
cigány családoknak külön összeget fenntartani a karácsonyi élelmiszercsomagnál és miért nem 
lehet ezt az egészet, mint rászoruló családoknak élelmiszercsomag osztás gyanánt megjeleníteni? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta Pintér Attila tanácsnok úrnak, hogy amikor 
értesültek arról, hogy bizonyos problémákat jeleztek a Kodály Általános Iskola aznapi étel 
kiosztása előtt a konyhai dolgozók és szakhatásra való hivatkozással az ételt nem osztották ki 
azonnal vizsgálatot rendeltek el.  Felsorolta a vizsgálat keretében elvégzett tevékenységeket, mely 
szerint meghallgatták a Kodály további személyzetének tagjait, az iskola vezetését, más olyan 
iskolák vezetőjét, akik ugyanazon a napon ugyanannak a szolgáltatónak ugyanazon ételét 
fogyasztották. A meghallgatásokon készült anyagokat összegezték és ez alapján próbálták 
megfogalmazni, hogy milyen teendőkre van szükségük. Elmondta, hogy a a Kodály Általános 
Iskola vezetése nem tudta alátámasztani a Pensió dolgozójának az állítását, egyéb iskolák 
vezetőinek a nyilatkozata pedig az önkormányzatnál van, akik jelezték, hogy semmi probléma 
nem volt az étellel. Hozzátette, mivel megbetegedés nem történt, ezzel kapcsolatban semmiféle 
közegészségügyi, ételminőségi vizsgálat nem zajlott le. Szerintük semmi nem támasztotta azt alá, 
hogy valami probléma lehetett az étellel. Kérték a szolgáltatótól, hogy tegye lehetővé, hogy az 
adott intézmények kijelölt munkatársai is szag és egyéb próbát tehessenek minden alkalommal,  
amikor az ételeket bontják. Továbbá kérték, hogy hasonló jellegű problémák esetén jelezzenek az 
intézmények a hivatal felé, hogy tudjanak kérni ételminta vizsgálatot, ugyanis erre vonatkozott az 
a megjegyzés, hogy egyúttal felhívással és felszólalással éltek a szolgáltató felé. Elmondta, hogy 
a lényeg az, hogy a meghallgatásokon készült jegyzőkönyvekből, írásos anyagokból nem lehetett 



megállapítani, hogy aznap az étel rossz minőségű,  ehetetlen lett volna a Kodály Általános 
Iskolában. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy erejük és lehetőségük van és kamerákat bárhova fel 
lehet tenni, amennyiben a szakma megtalálja azokat a feltételeket. Hozzátette, hogy több 
közterület figyelő kamerát helyeztek már ki az elmúlt másfél évtizedben és tesznek is ki. Borhi 
Zsombor tanácsnok úr által jelzett, Pécsi utca és környékére is kihelyeznek közterület figyelő 
kamerákat. Továbbá, a Sávház felújítása kapcsán is közterület figyelő kamerákat helyeznek fel 
kifelé,  de a Sávháznál egy lakossági megbeszélésen fogalmazódott meg az, hogy a három 
lépcsőházat belülről, továbbá a lifteket is belülről be fogják kamerázni, amelyet kért, hogy írja fel 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr. Meg szeretné előzni azokat az esetleges rongálásokat, 
amelyek eddig előfordultak. Közvilágítással kapcsolatban elmondta Pintér Attila tanácsnok 
úrnak, hogy ha egy hónapot vár arra,  hogy bejelentse, akkor az tragikus. Javasolta, hogy kérje 
meg tanácsnok úr azokat, akik mondták neki, hogy hívják fel az E.ON-t, ugyanis nekik a 
szerződésük alapján 72 órán belül működőképessé kell tenni a közvilágítást. Ha ez nem történik 
meg 72 órán belül, nem teszik működőképessé a közvilágítást, akkor lehet jönni a hivatalba,  
ugyanis meg van az az erejük, hogy soron kívül megcsináltassák. Elmondta, hogy a város 
polgárai tudják, hogy van a városnak egy zöld száma, ha közvetlenül nem találják meg az E.ON 
számát, akkor erre jeleznek és a Város gondnokság megteszi a jelzést. Kiss Tamás képviselő 
úrnak elmondta, bízik benne, hogy többen járnak busszal. Reméli, hogy a tömegközlekedési 
eszközöket többen használják. Nem tudja még, hogy mennyi lesz az év végi parkoló bevételük.  
Lehet, hogy marad ez a különbség, de akkor sem esnek kétségbe, de lehet, hogy több lesz az év 
végén, ugyanis, az utolsó negyedév még nincs benne az anyagban. Azonos állásponton volt 
képviselő úrral, hogy a forgalmas közlekedési csomópontokban könnyítsék meg és 
biztonságosabbá tegyék az átjutásokat, ezért építettek nagyon sok csomópontot. Ezen alapelv 
kapcsán kezdtek el építeni körforgalmakat és rendőrlámpákat. Elmondta, hogy néhány autós 
kollégájuk nem ért ezzel egyet, ugyanis azt szeretné, ha semmi közlekedési akadály vagy 
szabályozás nem lenne előtte. Mivel országos főútról van szó, sajnos ebben nem dönthetnek. 
Jeleztek már ez ügyben, de elzárkóztak ettől a szabályozástól, ugyanis túl sűrűnek találták a 
forgalomirányító rendőrt. Elmondta képviselő úrnak,  hogy ismét jelezni fogja,  ugyanis számára a 
sebességet betartó 50-nél is sokkal fontosabb az, hogy ne történjen közúti baleset. Elmondta, 
hogy a Roma Kisebbségi Önkormányzat fordult az Önkormányzat felé, hogy kérnek támogatást, 
mert szeretnének 1 kg lisztet és 1 kg cukrot ajándékul adni. El kell dönteni, hogy odaadják-e a 
Roma Kisebbségi Önkormányzatnak ezt a támogatást vagy sem. Javaslatként behozták, hogy 
adják oda az 500 ezer forint támogatást. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta a közvilágítási problémával kapcsolatban, hogy az az 
információja, hogy a jelzett utcában, a Petőfi utcában bejelentésre került a szolgáltató felé, de 
ennek ellenére nem orvosolták 72 órán belül.  E konkrét példával azt szerette volna jelezni a 
Közgyűlés felé, hogy érdemes foglalkozni ezekkel a konkrét probléma felvetésekkel, ugyanis a 
városlakók komfort és biztonságérzetét komolyan befolyásolja, hogy működik-e egy közvilágítás 
vagy sem. Kiss Tamás képviselő úr felvetésére reagálva elmondta, hogy a november elején 
történt halálos gázolásnál személyes érintettsége is van, ugyanis az áldozat a hozzátartozója volt. 
Azóta nagyon sokan felvetették azt, hogy miért éppen a 48-as Ifjúsági és Tallián Gyula utcai 



kereszteződésben nincs lámpa, hiszen forgalmas kereszteződésről van szó. M ivel diszkont áruház 
van ott, ezért nagy forgalmat bonyolít le a kereszteződés a Sportcsarnok irányába, továbbá 
iskolások járnak arra,  hiszen a legcélszerűbb út néhány iskolából megközelíteni a Sportcsarnok 
területét ezen a kereszteződésen keresztül. Elmondta, hogy többen javasolták, hogy vesse fel a 
város vezetésének ismét azt, hogy ezt a kérdést oldják meg valamilyen módon, továbbá a város 
kezdeményezze ismételten a közlekedési lámpa elhelyezését. Örül annak, hogy ezt a felvetést 
nem neki kellett megtennie, személyes érintettsége miatt, hanem Kiss Tamás képviselő úr 
megtette helyette. Szerinte sok balesetet el tudnának kerülni abban a forgalmas kereszteződésben. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 2836   Száma: 13.12.12/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok +2 perces hozzászólásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73.33 61.10 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 3 20.00 16.67 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a közétkeztetés minőségével kapcsolatban kapott 
részletes tájékoztatást, amit dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrtól kapott, a sajtón keresztül nem 
kaphattak. Úgy gondolja,  hogy valószínűleg a probléma jelzésével kapcsolatban jó lett volna egy 
közegészségügyi ellenőrzés az ételminta alapján, ugyanis akkor egyértelműen megállapítható lett 
volna, hogy az ételnek milyen a minősége.  A Városháza által elrendelt vizsgálat alapján annyi 
tudható, hogy az étel minősége nem biztos, hogy kifogásolható volt, ugyanis az iskola vezetése 
ezt nem tudta alátámasztani és ebből kifolyólag közegészségügyi ellenőrzésre nem volt szükség.  
Szerinte jó lett volna egy közegészségügyi vizsgálat, ugyanis tisztázta volna ezt a félreértést. 
Elmondta, hogy egy határozati javaslata lenne a Közgyűlés számára, hogy határozzák el azt, hogy 
a következő évben legalább az állami támogatás mértékéig a város kötelezettséget vállal a 
pályázatok támogatását illetően, amely majd a következő évi költségvetésüket érinti majd. 
Hozzátette, hogy a Polgármester Úr által említett kamerák mellett javaslatot tett, hogy a Kereszt 
és Petőfi utca sarkára is kerüljön egy köztéri kamera. 
 
Felder Frigyes képviselő nem érti a Pensió körül kialakult helyzetet. Ahogy Pintér Attila 
képviselő úr által, úgy szerinte is a közegészségügyi vizsgálat az ételminta alapján tökéletesen 
meg tudta volna állapítani, hogy rossz volt-e az étel vagy sem. Nem érti, hogy ez miért nem 



történik meg már egy hónapja, ugyanis, ha a vizsgálat megtörténne, akkor befejeződik a 
misztikum, senki nem fog politikai hasznot szerezni és nem fogja eltusolni az ügyet. 
 
Kiss Tamás képviselő reméli, hogy az illetékes döntéshozó respektálni fogja a kérésüket, 
amennyiben úgy döntenek, hogy közlekedési lámpát szeretnének az adott kereszteződésbe. 
Elmondta, egy másik átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán, hogy a Nádasdi utcában lévő  
bérlakások még nem kerültek vállalkozónak átadásra, hogy foglalkozzon vele, de már most 
vagyonvédelmi feladatokat kell ellátni, tehát olyanoktól kell megvédeni azokat a bérlakásokat, 
akik majd később használni fogják.  
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta, hogy Kiss Tamás képviselő úr hozzászólása késztette arra, 
hogy megszólaljon. Szerinte nem azoktól kell megvédeni a bérlakásokat, akik ott fognak lakni,  
mert ők elköltöztek onnan. Ezek a lakások a munkák alatt üresen állnak, tehát az elvárható dolog,  
hogy az értékeiket, amiket otthagytak az emberek, azokat megőrizzék. Az az érzése a 
költségvetés vitája miatt, hogy talán elkezdődött a kampány. Szerinte a költségvetés kevésbé 
érintő problémák vetődtek fel. Jobbnak tartotta, ha befejezik a vitát, mert a költségvetésben kevés 
szó van azokról a témákról, amiket a képviselő felvetettek. 
 
Szita Károly polgármester zárszóként elmondta, hogy néhány képviselő társa állított már olyat, 
hogy megbetegíti a kaposvári víz az embereket és mindig abban az időszakban, amikor valami 
közeledik, ugyanis ezek az állítások nem voltak igazak. M egtalálják mindig azokat a dolgokat, 
amik alapot nélkülözve, de a Somogyi Hírlap érdeklődését kiváltja. Szerinte ezek a dolgok 
keserítik el kicsit az embereket. Elmondta, hogy az ÁNTSZ-szel is beszéltek, továbbá dr. Kéki 
Zoltán címzetes főjegyző úr és jómaga is beszélt az Építőipari Szakközépiskolával, azzal az 
iskolával, ahol a dolgozók ugyanazt az ételt ették és az volt a válaszuk, hogy nagyon finom volt. 
Hozzátette, hogy a Kodály Általános Iskolában kötelességszerűen 72 órára elrakatta az 
ételmintát, ugyanis azért kell ennyi időre eltenni, mert ha bármi történik, addig ki kell jönnie. De,  
ha nincs ilyen bejelentés, akkor az ételmintával nem foglalkoznak tovább. Függetlenül attól, hogy 
okkal vagy ok nélkül a Pensió megteszi a szükséges intézkedéseket. Elmondta, hogy nem a 
Pensió érdekli, hanem az, amit a gyerekek esznek.  
Elmondta, hogy Pintér Attila képviselő úr határozati javaslatát nem támogatja, azért, mert a 
fejlesztési miniszter asszony bejelentette azt, amire már vártak, hogy van 11 ezer iparosított 
technológiával épült lakásuk, amelyből 9300-at felújítottak már és vannak még vissza, akik 
felújításra szorulnak. M egvárják, hogy milyen feltételekkel ír ják majd ki. Hozzátette, hogy nem 
azokkal a feltételekkel és nem azokkal a beruházási tartalmakkal, mint amik korábban voltak. 
Bízik abban, hogy a bejelentés elért a társasházaikban élőkhöz is, és  akik még nem újították fel a 
panelházaikat, azok el fognak indulni. M egnézik majd, hogy mennyi és milyen pályázataik 
lesznek és a 2014. évi költségvetési tárgyalásuknál majd ezt el fogják dönteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2837   Száma: 13.12.12/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok úr határozati javaslatát, mely szerint a Közgyűlés 
döntsön arról, hogy legalább olyan mértékben támogatni fogja a panellakások felújításával 
szükséges beruházási összeget, mint amennyi támogatást ad a Kormány az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 11.76 11.11 
Nem 12 70.59 66.66 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2838   Száma: 13.12.12/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



246/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
1.) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló ok 

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott támogatási 
keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a pénzmaradvány 
elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:          2014. április 30. 

 
3.) A céltartalék terhére a 2013. évi várható teljesítés alapján jóváhagyott intézményi 

támogatások a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges felhasználás alapján 
tételesen kerüljenek elszámolásra. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: M olnár György igazgató 
      Határidő:           2014. április 30. 
 
4.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 55.500 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2014. december 31-re módosítja.  
 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2014. december 31. 
 
5.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére jóváhagyott 15.000 e Ft kölcsön 

visszafizetési határidejét 2014. december 31-re módosítja.  
 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2014. december 31. 
 
6.) A Közgyűlés a Szent Őrangyalok Egyházközség részére rendezvények utófinanszírozású 

támogatása miatt jóváhagyott 5.715 e Ft kölcsön visszafizetési határidejét a pályázati 
támogatás Egyházközség részére történő beérkezéséig, de legkésőbb 2014. február 28-ig 
módosítja.  

 
 



      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2014. február 28. 
 
7.) A Közgyűlés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében jelentkező lakossági 

többletigények kielégítése érdekében 5 db jelzőkészülék beszerzésének és üzembe 
helyezésének a költségére 470 e Ft-ot biztosít Kaposvár-Sántos Szociális- és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére. Az 5 db jelzőkészülék éves működési többletköltségét 
127 e Ft-ot a 2014. évi költségvetési rendeletben biztosítja a Társulás részére. 
 

      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2014. február 28. 
 
8.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2839   Száma: 13.12.12/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 61/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 6/2013.(III.04.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 11. számú mellékleteként 
csatolva. 

 
 
 
 
 



-----2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2840   Száma: 13.12.12/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 62/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 12. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, mivel már bizottsági szakban is felmerült kérdésként az, hogy 
a kiemelt köztemetőben nem gondoskodtak arról, hogy urnafalat helyezzenek el.  Megkérdezte, 
hogy a későbbiekben várható-e, hogy a város gondoskodik arról, hogy urnafalat helyezzen el, 



vagy valamelyik másik temetőjüket kijelölik erre a célra? 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, természetesnek tartja, hogy erről nem 
rendelkeztek, hiszen erre vonatkozóan már van rendelkezése a Közgyűlésnek, ugyanis a Nyugati 
temető urnafalába most is végzenek szociális temetkezést, illetve a szóróparcellát is használja 
erre a Temetkezési Kft.. Hozzátette, hogy a jövőben a szóróparcella használata nem lehetséges 
vagy urna, amely a Nyugati temető urnafalába kerül, vagy pedig a koporsós temetés – amely 
urnás is lehet sírba – a Déli temetőben. 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2841   Száma: 13.12.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 63/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv 13. számú mellékleteként csatolva. 
 

-----4. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
többször módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

Torma János tanácsnok elmondta, hogy fontosnak tartja az előterjesztést, ezért kiemelt három 
elemét. Hozzátette, hogy a rendeletmódosítás egyik eleme a gyesen, gyeden levő kismamáknak a 



helyi járatos autóbuszbérlethez való jutása, hogy ismételten bérlet formájában kaphassák meg a 
támogatást, s ezzel több száz kismamán tudnak segíteni. Fontos eleme még az anyagnak a 
temetkezési segélynek a jelentős emelkedése, hiszen 26 ezer forintra emelkedik. Továbbá 
harmadik eleme az előterjesztésnek az adósságkezelési szolgáltatás kapcsán került előtérbe,  
hiszen a családi házas övezetekben nagyobbak a lakás alapterületek, ezért ennél a támogatási 
formánál azok talán kicsit hátrányba kerülhettek, akik családi házas övezetben éltek, hiszen az 1 
főre elfogadott négyzetméter alapvetően több. A rendeletmódosítás lehetőséget ad arra, hogy 25 
m2-rel nagyobb alapterületet vegyenek figyelembe. Ezzel akár több százan ismételten igénybe 
tudják venni ezt a lehetőséget. Véleménye szerint mind a három módosítás a kaposváriak javát 
szolgálta. 
 
Szita Károly polgármester Torma János tanácsnok úr által elmondottakra reagálva két dologról 
elmondta, hogy emelkednek a temetkezési segélyek, amelynek több oka is van, ugyanis nagyon 
magasnak tartja a temetkezési költségeket. Hozzátette, meg fogják találni azt a lehetőséget, hogy 
ne így legyen. Elmondta, a kismama bérletekkel kapcsolatban, hogy be kellett fejezniük azt, amit 
elkezdtek az országban egyedülálló módon. Azért kellett befejezniük, mert a 2010. év előtti 
kormányok minden pénzüket elvittek. Mivel jelenleg erős város Kaposvár és M iniszterelnök Úr 
jelenlétében az Életfánál tudta bejelenteni azt, hogy mindazon családok, akiknek az anyagi 
helyzete olyan, hogy nehézséget okoz számukra az, hogy tömegközlekedési eszközökön 
utazzanak és bérletet vásároljanak, helyettük a város ezt meg fogja tenni.  Azért teszik ezt, mert 
míg egy éves összvonalas bérlet 70 ezer forintba kerül, azt költsék a gyermekeikre.  Elmondta, 
hogy az Önkormányzat ezzel tud hozzájárulni a családokat segítő támogatások bevezetéséhez s 
végre vissza tudják hozni azt, amit az országban egyedülálló módon elkezdtek Kaposváron. 
M egköszönte Torma János tanácsnok úr hozzászólását. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2842   Száma: 13.12.12/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 64/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III.20.)  



önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 14. számú mellékleteként 
csatolva. 
 

-----5. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2843   Száma: 13.12.12/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 65/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 15. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2844   Száma: 13.12.12/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:58  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
247/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az iskola-egészségügyi ellátásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az iskola-egészségügyi feladatok ellátását a 
finanszírozási szerződés megkötését követően, a működtetéshez szükséges forrás rendelkezésre 
állásával egyidejűleg vállalja az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság, mint 
egészségügyi szolgáltató közreműködésével.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

Kacsar József intézményvezető 
Határidő: a működtetéshez szükséges forrás rendelkezésére állásának kezdő 

időpontja 
 
2./ A Közgyűlés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság létszámát az iskola-

egészségügyi ellátás érdekében három közalkalmazotti iskolaorvosi álláshellyel bővíti. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

M olnár György igazgató 
Határidő: az egészségügyi szolgáltatás működtetésének kezdő időpontja 

 
 
 
 
 
 
 



-----6. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2845   Száma: 13.12.12/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:59  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 83/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződések 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata és a Kapos Kéményseprő 
Kft. között 2008. december 10-én a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására 
létrejött, 2009. január 1. napján hatályba lépett közszolgáltatási szerződésnek az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 



 
2. A Közgyűlés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint jogutód és a M agyar 
Kémény Kft. között fennálló, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződésnek az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítását 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2846   Száma: 13.12.12/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 66/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékleteként csatolva. 

 
 

-----7. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, ha olyan alacsony összegű az emelés mértéke, amely az 
előterjesztésben szerepel, akkor nem tudták volna azt megvalósítani, hogy legalább ne 
emelkedjen a nyersanyagnorma? 
 
 



Szita Károly polgármester véleménye az volt, hogy nem akarta emelni. Polgármester 
kollégáival az országban több helyen beszélve az előterjesztésben szereplő 2,4%-ot azért veszik 
be, mert meg volt annak a veszélye, hogy csökkenni fog a minőség. Azt a döntést is meghozta e 
tekintetben, hogy 15 millió forintot átvállal a város ebből és 15 millió forinttal terheli a 
költségvetésüket. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta Polgármester Úrnak, hogy lát némi ellentmondás abban, hogy 
most amikor nem akartak emelni, elfogadják azt az érvet, hogy legyen emelés azért, mert akkor 
aggódnak a minőség romlása miatt. Tisztában van vele, hogy a közétkeztetésről van szó, de más 
szolgáltatások esetében, amikor csökkentik a díjat, akkor pedig azt lehet hallani a Polgármester 
Úrtól, hogy nem kizárt, majd a cégek megoldják és, hogy nem fog a szolgáltatás minősége 
romlani,  hanem javulni fog folyamatosan. Elmondta, hogy több szolgáltatás esetében a 
kaposváriak nem ezt tapasztalják. Nem érti azt, hogy ha erős város Kaposvár, jók a költségvetés 
kondíciói, akkor miért van arra szükség, hogy más városok polgármestereivel konzultálva 
állapítsák meg az élelmezés nyersanyagnormáit. Javasolta a Közgyűlés számára, hogy ne 
támogassa az előterjesztést és ne emeljék az élelmezési nyersanyagnormát. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok nem érti azt, hogy néhány napirendi ponttal ezelőtt Pintér Attila 
tanácsnok úr az élelmiszer minőségért aggódott, most pedig az élelmiszer minőségének 
megőrzése érdekében az infláció mértékével megemelkedett nyersanyagnormák ellen beszél. 
Szerinte el kellene döntenie, hogy melyik párton áll. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2847   Száma: 13.12.12/7/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 67/2013.(XII.17.) önkormányzati 
rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 



13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 17. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----8. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve  

módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról ----- 
 

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

Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a korábbi döntésük értelmében 
területet vásárolnak, mégpedig a volt NABI-s, be nem épített iparterületét vásárolják vissza, 
ehhez a településrendezéshez a szerkezeti tervüket módosítani kell. 
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2848   Száma: 13.12.12/8/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:05  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
249/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról, igényekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 



 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2013 (VIII.7.) önkormányzati határozat 

1. pontjával jóváhagyott módosítás tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett, 
és az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített észrevételeket és azok összegzését 
elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2013. (VI.06.) önkormányzati határozat 

1. a) pontjával jóváhagyott módosítás tárgyában lefolytatott véleményezés során 
beérkezett, és az előterjesztés 2. sz. mellékletében rögzített észrevételeket és azok 
összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

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

3.) A Közgyűlés gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében elrendeli Kaposvár 
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását annak érdekében, hogy a 
NABI Kft. ingatlanja a valós és lekerített telekhasználatnak megfelelően megosztható 
legyen.  

 A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a 
véleményezésbe eseti résztvevőként a NABI Kft.-t vonja be. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:         L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:                            2014. április 15.  

 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvári S porthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2849   Száma: 13.12.12/9/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
250/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a 
halőri feladatok ellátása tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében a kaposvári 0425/25 hrsz-ú 
ingatlanon halőrház és a hozzá kapcsolódó felépítmények (raktár, wc blokk, favázas előtető) 
fennmaradásához. A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt megállapodást jóváhagyja, annak 
aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2013. december 31.  
 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 92. sz. alatti   üres lakás bérlakás  állományból 
történő  kivonásáról ----- 

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

 
 

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

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

 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2850   Száma: 13.12.12/10/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:06  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
251/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvár, Fő u. 92. fsz. 5. sz. ( 
hrsz:   618/A/5)  alatti üres önkormányzati lakást a bérlakás-állományból kivonja, a kivonást 
követően nyilvános pályázat útján értékesíti. 

 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       M olnár György  igazgató 
Határidő:                 2013.  december 15.  ( kivonásra)    
 
 

-----11. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet Kaposvár, S zántó u. 5. szám alatti  
helyiséghasználatának hosszabbításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2851   Száma: 13.12.12/11/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:06  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
252/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézettel kötött Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlan 1 emeletén lévő 3 helyiségből és a 
helyiségekhez tartozó, kizárólagos használatú folyosóból álló, mindösszesen 97.87 m2 területű 
helyiségcsoport használatára vonatkozó megállapodást 2014. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. Az Önkormányzat a bérleti díj (2014. január 01.-2014. december 31. közti 
időszakban mindösszesen 1.202.232,-Ft+áfa) megfizetésétől eltekint, azonban az általános 
forgalmi adót az Intézet köteles az Önkormányzat részére számla alapján havonta megfizetni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  azonnal  
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Nemzeti Művelődési Intézettel kötendő használati megállapodást módosító szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására 
 

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



-----12. Előterjesztés a Kaposvár, Zárda u. 12. sz. alatti helyiségcsoport bérletére érkezett 
díjajánlatról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2852   Száma: 13.12.12/12/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:07  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
253/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda u. 12. sz. alatti 101 m2  alapterületű 
helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési 
felhívást eredményesnek minősíti.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2013. 
december 2. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 80.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
a STEEL HALL Kft. (7093 Értény, Bocskai utca 29.) részére azzal, hogy a bérleti d íj minden év 
január 1. napjától az infláció mértékével emelésre kerül. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:            2013. december 2. 
 
 



-----13. Előterjesztés a 2014/2015-ös  nevelési évben indítható óvodai   csoportok számáról, 
valamint a  beiratkozás időpontjának meghatározásáról ----- 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2853   Száma: 13.12.12/13/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:07  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
254/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvári Nemzetőr Sori 

Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári 
Festetics Karolina Központi Óvodába és  a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába  
2014. április 23-án  8-17 óráig, és 2014. április 24-én 8-16 óráig  írathatja be személyesen a 
szülők egyike a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a  beiratkozásról szóló 
fenntartói közlemény közzétételére. 

          Felelős:                  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
          Közreműködik:     Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                                        Bekesné Porczió M argit óvodavezető  
                                        Cseh Istvánné óvodavezető 
                                        Máté M ártonné óvodavezető 
                                        Molik Edit óvodavezető 
                    Tavali Gabriella óvodavezető 
                                        Várkonyi Gáborné óvodavezető 
         Határidő:              2014. április 24. 



 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 

Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári 
Festetics Karolina Központi Óvodába  és  a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába  a 
2014/2015-ös nevelési évben összesen  83 óvodai csoport indítható. 

 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
  Határidő:               2014. szeptember 01.  

 
-----14. Előterjesztés a Kaposvár-S ántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodás módosításáról----- 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2854   Száma: 13.12.12/14/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
255/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását a csatolt mellékletben 



foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2013. december 31.  

 
-----15. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi  

felülvizsgálatáról----- 
 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Torma János tanácsnok elmondta, hogy számára az előterjesztések közül az egyik 
legfontosabb, hiszen szinte valamennyi kaposvárit érinthet. Hozzátette, hogy kétévente kerül a 
Közgyűlés elé a koncepció, amelyet átnézhet és megtárgyalhat. Szerinte a korábbi példák alapján 
is Kaposvár szociális ellátó rendszere példás és büszkék is lehetnek rá. Nem is kell másra utalni, 
mint körülbelül 10 perccel ezelőtti napirendre, ahol hasonló témában már nagyon kedvező 
rendeletmódosítás született. Két dolgot kiemelt az anyagból, az egyik, hogy nagyon fontosnak 
tartja az önként vállalt feladatokat, ugyanis a város nagyon sok olyan ellátási formát vállal fel 
önként, amelynek szükségét látja. Szerinte erre igény is van és a Népjóléti Bizottság elnökeként 
úgy gondolja,  hogy mindenképpen arra fognak törekedni, hogy ezek az önként vállalt feladatok a 
további évek folyamán is fentmaradjanak. Az anyag jelentős része foglalkozik a megyével 
kapcsolatos tájékoztatásról, amelyről nagyon részletes és alapos elemzést találhatnak. Szerinte 
érdemes elolvasni. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a Szociális Kerekasztal is tárgyalta az 
előterjesztést, fontosnak tartotta elmondani a testületnek, hogy támogatja és pozitív véleménnyel 
volt róla. Jónak tartja az anyagot és megköszönte az alapos munkát a készítőknek. Hozzátette 
még, hogy támogatja és elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Szita Károly polgármester fontosnak tartotta azt, hogy aki még nem olvasta el az előterjesztést, 
azt tegye meg, mert akkor, amikor szociális ellátásokról van szó, akkor már kezdettől fogva a 
város nem csak úgy tekintette ezt a feladatot, hogy majd támogatásokat osztogat, hanem annál 
sokkal átfogóbb az a rendszer, amelyet kiépítettek. Céljuk, hogy kiépítsenek egy rendszert, hogy 
kapjanak arról jelzést, hogy valaki éppen bajban van, problémája van, vagy valakinek segítséget 
kell nyújtani. Nem szeretné, ha lenne olyan ember, akinek a problémáját ne érzékelnék és a 
problémáját ne tudnák megoldani. Ez alapján alakult ki az az intézményrendszer, amelyet 
működtetnek és van az a közel 300 erejét megfeszítve dolgozó kolléga, aki ebben az 
intézményrendszerben dolgozik és élethivatásának tekinti azt, hogy másoknak nyújtson 
segítséget. Elmondta, hogy a munkájuk minden elismerést megérdemel. Az élethelyzetek hozták 
elő azt, hogy önként vállalt feladatként bevállaltak különböző támogatási formákat. Hozzátette, 
hogy a kormányok, mikor hozták a szociális törvényeiket, ezeket az élethelyzeteket nem kezelték. 
Az önként vállalt feladat – amelyet a törvények nem írnak elő számukra, továbbá az állam egy 



forintot sem ad –összege közel van a félmilliárd forinthoz, beleértve azt az összeget is, amelyet az 
állami támogatáson túl adnak a különböző jogcímekre, hogy működtetni tudják a rendszert. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2855   Száma: 13.12.12/15/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
256/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi 
felülvizsgálatát a csatolt melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 

-----16. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 2856   Száma: 13.12.12/16/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
257/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 
megállapodásokat nem kívánja módosítani. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

Határidő:  2014. január 31. 

 
-----17. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési 

előleg kérelmeiről----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2857   Száma: 13.12.12/17/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:15  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
258/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi Sport Keret terhére az 
alábbi összegű működési előlegeket biztosítja, mely összegek az egyesületeknek a 2014. évre 
biztosított eredményességi és utánpótlás nevelési támogatásból levonásra kerülnek. A működési 
előleg csak abban az esetben kerül kifizetésre, ha a sportszervezet a 2013. évi támogatással 
maradéktalanul elszámol. 
 
   SE neve   2013. évi működési előleg (eFt) 
-------------------------------------------------------------- 
1. BITT KNRC   130 
2. K. Közép.Adorján SE  110 
3. K. Nehézatlétikai SE  130 
4. K. Vízügyi SC   190 
                                        ------------------------------ 
Összesen:    560 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
   M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. január 31. 
 
 
 
 



-----18. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 

módosításáról----- 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. S zép Tamás tanácsnok szerinte rosszul döntöttek pár hónappal ezelőtt a fiókkönyvtár 
megszüntetésével kapcsolatban és ezt úgy mondta, hogy nem a körzet képviselője és nem is 
ismeri a fiókkönyvtár pénztári, illetve olvasási mutatóit. Elmondta, hogy a magyar fiatalok 
olvasási értékeinek mutatói romlottak, amely nem az elmúlt 1-2 évre vonatkozik, hanem egy 
hosszabb időszakhoz kötődik. Hozzátette, hogy a magyar fiatalok „nem” olvasási szokásairól is 
sokat tudnának mesélni a szakemberek. Egyetért és támogat minden olyan kezdeményezést a 
mozgásszegény fiatalok életmódjának megváltoztatása érdekében, amikor olyan döntéseket 
hoznak, hogy sportpályát építsenek, műfüves focipályákat, kerékpárutakat vagy tornatermeket. 
Szerinte a testi fejlődés egészsége mellett ott van a szellemi, lelki fejlődés is. Hosszabb távú 
ésszerűségi célok érdekében stratégiailag is fontosak lennének a könyvtárak. Véleménye szerint a 
könyvtárak módszertanát, programjait, szervezőképességét javítani kellene, amelyhez pénz kell. 
Elmondta, hogy változtassák meg a véleményüket a fiókkönyvtárral kapcsolatban és vizsgálják 
meg, hogy hogyan lehetne a városnak hosszabb távon is elősegíteni azt, hogy a fiatalok és a 
felnőttek is minél többet olvassanak. 
 
Szita Károly polgármester egyetért dr. Szép Tamás tanácsnok úrral a könyvtárért való 
hozzászólásával. Véleménye szerint minden sarokra nyithatnának egy könyvtárat, de attól még 
nem tanulnak meg olvasni a f iatalok. Elmondta, hogy akkor, amikor könyvtárnak neveznek egy 
helyet, de nem kölcsönöznek belőle, az szintén probléma. 
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a fiókkönyvtár bezárását a novemberi Közgyűlésen és 
most sem támogatta. Egyetért dr. Szép Tamás tanácsnok úrral, hogy a könyvtárak funkciója 
némiképpen átalakultak az elmúlt időszakban. Biztosnak tartja, hogy az egyébként sűrűn lakott 
városrészének a fiókkönyvtárát meg lehetne tölteni olyan funkcióval, amely életképessé tenné a 
könyvtár működtetését. 
 
Mihalecz András tanácsnok szerinte nincsenek nehéz helyzetben a kérdéssel kapcsolatban. 
M indenki tudja, hogy a könyvtárak funkciója és a szolgáltatása megváltozott, elektronikus módon 
sokan olvasnak, különösen a mai fiatalok, az már, hogy helyes vagy helytelen, egy másik kérdés. 
Szerinte nekik most nem ezt kell megoldani, hanem a könyvtár sorsáról kell dönteni. Elmondta 
dr. Szép Tamás tanácsnok úrnak, hogy szerinte, azokat a sportpályákat, amelyek nem alkalmasak 
a futásra, vagy nem alkalmasak a kosárlabdára azt nem biztos, hogy fenn kell tartani, lehet, hogy 
máshol másikat kell építeni. Hozzátette, hogy ha ennek a könyvtárnak a kölcsönzési száma, 
struktúrája, illetve elhelyezkedése nem azt szolgálja, hogy bevonzza az embereket 
könyvkölcsönzésre, hanem az ellenkezőjét váltja ki, akkor, ha fájdalmas is, de azt a döntést kell 



meghozni, hogy ennek az egy objektumnak a rovására hozzanak egy döntést. Szerinte ezzel a 
döntéssel még nem könyvtárellenesek, nem akarják az embereket lebeszélni a kölcsönzésről, mert 
hasznos és jó dolog, de lehet, hogy ez a könyvtár ezt a célt nem szolgálja. 
 
Szita Károly polgármester zárszóként elmondta, hogy minden közösségi tér megtartásának a 
híve, de azt annak hívják és ne könyvtárnak, főleg ha nem kölcsönöznek belőle, ugyanis a kettő 
között óriási különbség van. Szerinte nem akkora Kaposvár, hogy az a könyvtári hálózati 
rendszer, ami működik, az ne látná el a feladatot. Hozzátette, hogy egy ember sem fogja 
elveszíteni a munkáját. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2858   Száma: 13.12.12/18/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával 
együtt,  – mely szerint a 48-as If júság Úti Fiókkönyvtár bezárásával megüresedő helyiségek 
közül a 48-as Ifjúság  útja 58-60. szám alatti helyiséget az Általános Iskolai, Óvodai és 
Egészségügyi Gondnokság feladatainak ellátásához 2014. március 1. napjával átadja.  A 48-as 
Ifjúság  Útja 54-58. szám alatti helyiség raktárként a Könyvtár használatában marad 2014.  
december 31-ig, ezt követően az önkormányzat dönt a további hasznosításról – az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.21 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
259/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratát 2014. január 1-től a következők szerint módosítja: 
 
a) 4. (A költségvetési szerv telephelyei) pontjából törli a következő telephelyeket: 
 
„Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert 
(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099) 
 
 



Vaszary Emlékház 
( Kaposvár, Zárda u.9. 230/A/1 hrsz.)” 
 
b) 17. (A feladatellátást szolgáló vagyon) pontjából törlésre kerülnek a következő vagyonelemek: 
 
”Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary Emlékház 
(Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2013. december 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a Rippl - Rónai M egyei 
Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratának 1.3. pontja helyébe 2014. január 1-től a következő 
szöveg lép: 
 
“1.3. Telephelyeinek neve és címe: 
1.3.1.1 Rippl-Rónai Emlékház, 7400 Kaposvár, Róma – hegy 88. 
1.3.1.2. Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert, 7400 Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099 
1.3.1.3. Vaszary Emlékház, Kaposvár, Zárda u.9. 230/A/1 hrsz. 
1.3.1.4.Deseda Látogatóközpont hrsz: 0446/2” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2013. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Takács Gyula M egyei és Városi Könyvtár 
alapító okiratának 1.3.1. pontját (48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtár, 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság 
útja 54–60.) a telephelyek sorából törli. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2013. december 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a 48-as Ifjúság Úti 
Fiókkönyvtárat 2014. január 1-i hatállyal bezárja, egyidejüleg a Takáts Gyula M egyei és Városi 
Könyvtár 2 szakmai álláshelyét megszűnteti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Horváth Katalin igaz gató 

Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2014 január 1. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a 48-as Ifjúság Úti 
Fiókkönyvtár bezárásával megüresedő helyiségek közül a 48-as Ifjúság  útja 58-60. szám alatti 
helyiséget az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság feladatainak ellátásához 
2014. március 1. napjával átadja. A 48-as Ifjúság  Útja 54-58. szám alatti helyiség raktárként a 



Könyvtár használatában marad 2014. december 31-ig, ezt követően az önkormányzat dönt a 
további hasznosításról. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2014. november 15. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy az 1-2. pontban szereplő 
telephely átadáshoz kapcsolódóan az Együd Árpád Kulturális Központban 3 technikai álláshelyet 
megszűntet, és a Rippl–Rónai Megyei Hatókörű Városi M úzeumban 1 szakmai és 2 technikai 
álláshelyet létesít. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az érintett intézmények 
vezetőit, hogy munkáltatói jogutódláshoz kapcsolódó jogszabályi előírásoknak tegyenek eleget. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Horváth Gáborné igaz gató 
   Dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2013. december 31. 
 
 

-----19. Előterjesztés a Festők városa hangulatfesztivál nevének megváltoztatásáról----- 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a javaslatát módosítja, ugyanis dr. Heintz Tamás 
tanácsnok úr hívta fel a figyelmét a rövidítés tekintetében akkor, amikor RipplFestről beszélnek. 
Hozzátette, hogy a Rippl szóból az első három betű önmagában az olaszban mást jelent. 
Javasolta, hogy helyette Rippl-Rónai Fest legyen az elnevezése. Elmondta, mivel nemzetközi 
fesztivált szándékoznak szervezni, ezért nem mindegy, hogy az adott három betűből – rip  szóból 
– mit olvas ki az olasz, illetve hogyan reagál rá az angol.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Karsai Józsefné képviselő szerinte mindenkinek örömet jelent, hogy Rippl-Rónai neve felmerült 
és erre a névváltoztatásra sor került. Örül annak, hogy az IC elnevezése is Rippl-Rónai lett. Bízik 
abban, hogy tartalmában is fog igazodni a fesztivál programajánlatával Rippl-Rónai nevéhez, 
továbbá a festőkhöz, akik Kaposváron tevékenykedtek. Reméli, ahogy a nyugati szomszédjaik 
ápolják a hírességek munkáját, ugyanígy megjelenik a Festők Városa programjaiban is. 
Tapasztalata szerint az elmúlt egy-két évben kicsit laposodott az egész program, de bízik benne,  
hogy tartalmilag sokkal színvonalasabb lesz. 
 
dr. Heintz Tamás tanácsnok elmondta, hogy valóban a rövidített változatnak a módosítására tett 
javaslatot Polgármester Úrnál. Ennek az oka az volt, hogy a rövidített változatot, szóban 
használják általában.  Hozzátette, hogy a Rippl kifejezésnél az „l” betűt nem ejtenék ki, ezért a 



„R.I.P.” rövidítés az európai kultúrában azt jelenti, hogy „nyugodjék békében”.  Véleménye 
szerint Ripp-Rónai-nak lehet rövidíteni, és így az elnevezés Rippl-Rónai Festre változna, 
elkerülve minden félreértést. 
 
Pintér Attila tanácsnok szerinte nem csak arról van szó, hogy rövidítsék a fesztivál nevét, 
hanem módosítsák is. Elmondta, hogy az előző és a mostani M arketing és Turisztikai Bizottságon 
is vita bontakozott ki a névváltoztatásról, de már azok is, akik amellett érveltek, hogy ne 
változtassák meg ennek a fesztiválnak a nevét többé-kevésbé elfogadták. Hozzátette, hogy 
kitűzött célja a városnak, hogy megpróbálja jobban kapcsolni Kaposvárhoz Rippl-Rónai nevét. 
Szerinte a város imázsának és megítélésének ez jót tesz majd. Örül annak, hogy ezzel a 
fesztivállal tudják erősíteni azt, hogy Rippl-Rónai Kaposvárról származó festőművész, akinek 
neve összefonódik Kaposvár nevével. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy határozati javaslat azzal módosul, hogy RipplFestről 
Rippl-Rónai Festre módosul a név. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2859   Száma: 13.12.12/19/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 09:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról azzal a módosítással, hogy a név 
RipplFestről Rippl-Rónai Festre módosul 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
260/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Festők városa hangulatfesztivál 
elnevezését Rippl-Rónai Fesztiválra változtatja, melynek rövidítése a Rippl-Rónai Fest. 

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

 
 



Szita Károly polgármester elmondta, hogy Dávid Ilonánál, a MÁV elnök asszonyánál a kérésük 
végre meghallgatásra talált. Hozzátette, hogy mindazok nevében tették fel ezt a kérdést és kérést, 
akik vonattal közlekednek, hogy legyen még egy Intercity vonatközlekedés Kaposvár és 
Budapest között. Elmondta, hogy 2013. december 15-én a Keletiből indul a Budapest-Zágráb 
közötti vasútvonal, amely Rippl-Rónai nevét viseli. Hozzátette, hogy fél 6-ra érkezik Kaposvárra 
az állomásra,  ahol Bolyki Györgyék, a KaposFest igazgatója egy szép kis műsort adnak a 
vasútállomáson. Ezúton mindenkit szeretettel meghívott 2013. december 15-én fél 6-ra a 
vasútállomásra. Reméli, hogy ezzel a folyamattal a MÁV fejlesztése nem áll meg, hanem a 
következő évben a Dombóvár-Kaposvár közötti vasútvonal teljes rekonstrukciója valósul meg és 
a pályaudvaruk teljes rekonstrukciója ezzel együtt megvalósul.      
  
    
-----20. Előterjesztés a kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához 

való hozzájárulásról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a jelenleg 
gyepmesteri telepnek hívott állatmenhelyüket állatmenhellyé nevezi át. Azért van erre szükségük, 
mert a következő évben is várnak olyan pályázatokat, amelyet a Vidékfejlesztési M inisztérium írt 
ki állatmenhelyek működtetésére, fejlesztésére és bővítésére, amelyre ilyen címszó alatt lehet 
pályázni. Hálás köszönetet mondott a Kutyatár Egyesület minden egyes önkéntesének azért, mert 
egy nagyon nemes célt tűzött ki maga elé, azt, hogy befogadja az elhagyott, kidobott állatokat. 
Ezeket az állatokat gondozzák és gazdákat szereznek számukra. Hozzátette, azért, hogy a 
tevékenységüket a leghatékonyabban tudják ezután is végezni, ahhoz pénzre van szüksége, a 
város pénzén túlmenően, hiszen Kaposvár város Önkormányzata és a testület döntésének 
értelmében jelentős milliókkal járul hozzá az állatmenhely működtetéséhez, de szeretnének 
közösen pályázni is. Ehhez szükséges az, hogy állatmenhellyé minősítsék a területet. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2860   Száma: 13.12.12/20/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 10:02  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
261/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposváron az állatmenhelyi 
tevékenység, mint szolgáltatás biztosítása és fejlesztése szükséges, ezért támogatja az erre irányuló 
kezdeményezéseket. 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       M olnár György  igazgató 
Határidő:                 2013.  december 20.  ( közlésre)    

 
2./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul, hogy  a kaposvári 
0325/6 hrsz. alatti ingatlanon a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület (Kaposvár, Zárda u. 
8.) által végzett, a 2012. április 27-én kelt támogatási és feladatellátási szerződésben foglalt 
tevékenységeket kibővítve: 
a.) állatmenhelyet üzemeltessen, az állatmenhelyet fejlessze,  
b) amennyiben támogatásból valósítja meg a fejlesztést, jogosult az ingatlant az üzemeltetési 
kötelezettsége lejártáig használni, és az egységes arculati elemeket elhelyezni. 
 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       M olnár György  igazgató 
Határidő:                 2013.  december 20.  (közlésre)    
 
3./ Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Kutyatár Természet- és 
Állatvédő Egyesülettel kötendő  megállapodás előkészítésére. 
 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       M olnár György  igazgató 
Határidő:                 2014. január 23. 



-----21. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2861   Száma: 13.12.12/21/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
262/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási M egállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy jóváhagyja a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény alapján elkészített Társulási M egállapodás módosítását. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2013. december 31. (aláíratásra) 
 
 
 
 



-----22. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, 
illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2862   Száma: 13.12.12/22/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
263/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----23. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2863   Száma: 13.12.12/23/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
264/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűlés 2013. évi munkatervét úgy módosítja, 
hogy nem kívánja tárgyalni a Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
célokról szóló előterjesztést. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
-----24. Előterjesztés a Közgyűlés 2014. évi munkatervéről és jogalkotási programjáról----- 

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

 
 

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

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

 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 2864   Száma: 13.12.12/24/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
265/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. munkatervét és 2014. évi jogalkotási programját 
az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 

-----25. Előterjesztés részletfizetési kérelmekről----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2865   Száma: 13.12.12/25/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
266/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Korona 2NP Bt. részére 
a bruttó 843.035,- Ft bérleti díj hátralékának megfizetésére késedelmi kamat fizetési 
kötelezettség mellett részletfizetést engedélyez az alábbiak szerint:  
2013. december 31.-ig 229.454,- Ft  
2014. január 31.-ig 204.527,- Ft  
2014. február 28.-ig 204.527,- Ft  
2014. március 31.-ig 204.527,- Ft  
 
A részletfizetési megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítése esetén Önkormányzat a 
bérleti jogviszony felmondását meg nem történtnek tekinti és a bérleti szerződést eredeti 
tartalmával változatlanul fenntartja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. december 27. (megállapodás aláírása) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy dr. Botos Béla részére a 

bruttó 26.392,- Ft bérleti díj hátralékának megfizetésére késedelmi kamat fizetési 
kötelezettség mellett részletfizetést engedélyez az alábbiak szerint:  
2013. december végéig 6.112,- Ft 
2014. január 31-ig 20.280,- Ft. 
 
A részletfizetési megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítése esetén Önkormányzat a 
bérleti jogviszony felmondását meg nem történtnek tekinti és a bérleti szerződést eredeti 
tartalmával változatlanul fenntartja. 



 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. december 27. (megállapodás aláírása) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, nettó 2 millió  
Ft-ot meg nem haladó bérleti díj tartozás esetén a részletfizetési kérelmek elbírálására és 
legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezésére, valamint a késedelmi kamatok 
megfizetésére történő kötelezés mellett a részletfizetésre vonatkozó megállapodás 
megkötésére. 
 
A részletfizetési megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítése esetén Önkormányzat a 
bérleti jogviszony felmondását meg nem történtnek tekinti és a bérleti szerződést eredeti 
tartalmával változatlanul fenntartja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  folyamatos 

 
-----26. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 

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

 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2866   Száma: 13.12.12/26/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 10:05  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



267/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

1. Polgármesteri Keret terhére: 
 
a.) Tüskevárért 2007. Közhasznú Alapítvány                100.000,- Ft 

(működésükhöz, programjaik megvalósításához) 
 
b.) Aranycsapat Alapítvány           80.000,- Ft 
(Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság lebonyolításához) 
 
c. „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány          50.000,- Ft 
(Lovász Ferencné divatbemutatójának költségeihez) 
 
2. Oktatási, Tudományos  és Kulturális Bizottság - Nyugdíjas Szervezetek Támogatási 
Keretének tartaléka terhére 
 
a Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány                     15.000.-Ft 
(az adventi készülődés és a karácsonyi ünnepség költségeihez)  
 
3. Oktatási, Tudományos  és Kulturális Bizottság - az Oktatási és Kulturális Keret tartaléka 
terhére  
 
az „Egészséges Gyermekekért” Óvodai Alapítvány                    20.000.-Ft  
( a Tallián Gy. Utcai Tagóvoda fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi 
ünnepségre)  
 
4. Pintér Attila képviselői kerete terhére: 
 
-SOMTES Z Alapítvány             20.000,-Ft 
 
-S omogy Művészetért Alapítvány            50.000,-Ft 
 
5. Csutor Ferenc képviselői kerete terhére: 
 
-„ GÉN IUSZ” Közhasznú Alapítvány          25.000,-Ft 
    (Zrínyi I. Tagiskola alapítványa)   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 15. 
 
 
 
 
 



-----27. Előterjesztés a Polgármester kuratóriumi tagságának engedélyezéséről----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Cukorgyár úgy döntött, hogy városi célok 
támogatására és megköszönve Kaposvár M egyei Jogú Városnak azt, hogy itt vannak és 
támogatják őket egy alapítványt hoz létre. Az alapítvány kuratóriumi elnökének felkérték, 
amelyet a Bírósághoz kell beadni és a főállású polgármester a Képviselő-testület hozzájárulásával 
lehet alapítvány kezelő szervezetének a tagja és tisztségviselő je. Kérte a testület hozzájárulását. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2867   Száma: 13.12.12/27/0/A/KT 
Ideje: 2013 december 12 10:06  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
268/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Szita Károly polgármester a 
Cukorgyári Alapítvány kuratóriumának tagja és elnöke legyen. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
 



-----Interpelláció----- 
 
Borhi Zsombor tanácsnok „A Nap utca végében folyamatosan nagy mennyiségű szemét 
található, amióta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által pályázatból vásárolt konténer ürítése 
nem volt megoldott. A szemetet közegészségügyi szempontból a városnak mindenképpen össze 
kellene szedetni és elszállíttatni. Azonban ahhoz, hogy a szemét újratermelődését 
megakadályozzuk, meg kellene oldani egy problémát. A Szociális Irodán jutottam ahhoz az 
információhoz, hogy a környéken, belterületen lakó emberek jelentős részének nincs 
szemétszállítási szerződése. Ez a lakásfenntartási támogatások vizsgálatánál derül ki. Eddig nem 
lettek kötelezve arra, hogy ezt megkössék. Amennyiben pedig megkötik, akkor a KVG Zrt. 
visszamenőleg kiszámlázza részükre az elmaradt díjakat. Ez egy olyan visszatartó erő, ami miatt 
sokkal nehezebben fogjuk tudni őket behozni a rendszerbe. Ráadásul a szociális helyzetüknél 
fogva a visszamenőleges díjakat úgysem tudják kifizetni. Az a kérésem a Hivatal és a KVG Zrt. 
felé, hogy mielőbb találjanak megoldást erre a kérdésre. M ivel sokan úgyis a lakásfenntartási 
támogatásból fizetnék a díjat, bevételhez jutna a KVG is, és nem plusz önkormányzati forrást 
kellene a szemét felszámolására fordítani.” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Tisztelt Tanácsnok Úr! A hulladékról szóló 2012. 
CLXXXV. törvény 39. § (1) bekezdése szerint az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot 
gyűjteni és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadni. M ind a törvény, mind a 
köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet 
előírja, hogy az ingatlanhasználó köteles szabvány hulladékgyűjtő edényt beszerezni, s annak 
adatait a közszolgáltatónak bejelenteni. A közszolgáltató a helyi rendeletben meghatározott 
gyakorisággal a hulladékot elszállítja.  
A helyi rendelet 23. § (1)  bekezdése alapján „a szervezett köztisztasági szolgáltatás 
igénybevételével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között külön jogszabályban 
meghatározottak szerint szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás ténye 
hozza létre.” Írásbeli szerződés megkötését a törvény nem követeli meg. 
A szolgáltató kötelessége, hogy valamennyi belterületi ingatlan elől a kijelölt napokon a 
kommunális hulladékot elszállítsa. Ennek fejében jogosult a hulladékgyűjtés és szállítás díját az 
ingatlanhasználó felé kiszámlázni és beszedni. A szolgáltató következetes tevékenységével, a 
közszolgáltatási szerződés végrehajtásával biztosítható az interpellációban jelzett áldatlan 
állapotok megszüntetése és a jövőben rendezett állapot fenntartása.  
A közszolgáltatót jelen válaszommal egyidőben felszólítottam a fentiek betartására, egyúttal 
intézkedtem a felgyülemlett hulladék szeméttelepre történő beszállításáról. 
Kérem az interpellációra adott válaszom szíves elfogadását.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Borhi Zsombor tanácsnok elmondta,  hogy a választ elfogadja azzal a kéréssel, hogy ezt 
időközönként – félévente, évente – ellenőr izzék le, mert szerinte ez nem lesz elsőre tökéletes 
megoldás. 
 
Szita Károly polgármester kérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző urat, hogy a szolgáltató 
ellenőr izze le, hogy mindenkinek van-e közterületére kirakandó kukája. Abban az esetben, ha 
nincs, bírságolja meg azokat, és, ha nem tudja kifizetni, akkor ott a jog, esetleg leülik, vagy el 



mennek dolgozni. Hozzátette, hogy olyan nem lehet, akik a köztisztasági szabályokat nem tartják 
be, függetlenül attól, hogy hol élnek. Erre külön kimutatást is kért. 
 
 

-----Interpelláció----- 
 

Kiss Tamás képviselő „Önök közül, akik talán rendszeres látogatói a Vásártérnek, azt 
tapasztalhatták, hogy múlt hét vasárnap már füstölt áru árusítását, illetve forgalmazását a 
Vásártéren nem lehetett végezni, ugyanis az illetékes hatóság talán túl szigorúan is értelmezve az 
adott jogszabályt megtiltotta a füstölt áruk forgalmazását. A kérdésem az lenne, hogy tudom, 
hogy nem az Önkormányzat kompetenciája, de az Önkormányzat esetleg tud-e tenni, illetve 
kíván-e tenni valamit annak érdekében, hogy ezen túlzottan szigorú jogszabályokkal szemben 
valahogy fellépni, hogy ismételten a környékbeli gazdák tudjanak a Vásártéren termékeiket 
árulni?” 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző „Sem a lakosság, sem a kereskedők részéről nem kaptunk 
olyan irányú észrevételt, hogy a  túlzottan szigorú jogszabályok ellehetetlenítenék a füstölt 
termékek kiskereskedelmi forgalmazását. 
Élelmiszer jellegű p iacokon jelenleg is és a jövőben is a vonatkozó ágazati jogszabályi 
rendelkezések, élelmiszerhygieniai és élelmiszerbiztonsági elő írások betartásával, hatósági 
állatorvosi bizonyítvánnyal a füstölt termékek árusíthatók.   
Kérem az interpellációra adott válaszom elfogadását.” 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy a választ elfogadja. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
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