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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 0 - 
  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 Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. Megállapította, hogy a testület 16 tagja jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
Kérte, vegyék fel a napirendek közé: 
- az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos további közgyűlési döntések 

meghozataláról szóló, 
-  az alapítványi támogatásokról szóló (szóbeli) és  
- a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztéseket. 
 
Továbbá kérte, hogy vegyék le napirendről:  
-  a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2930   Száma: 14.01.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 08:10  
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Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
4/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
-az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos további közgyűlési döntések 

meghozataláról szóló, 
- az alapítványi támogatásokról szóló és  
- a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztéseket, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést levette napirendjéről. 

 



Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. számú mellékletei 
tartalmazzák. 
 
NAPIRENDEK: 
 
1.)Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 
    Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
    Közreműködik:   M olnár György igazgató 

 
2.) Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról             
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
3.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 

szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról         
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
 

4.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról              
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
 

5.)  Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának, Szabályozási és Szerkezeti Tervének, 
valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia 
módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének szabályairól                 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
6.)Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 

nyilvánításáról szóló 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról       
 Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
       Közreműködik:     L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
7.) Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról          

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 
 

8.) Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti udvari üres lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról                                                                                                          
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
 



9.) Előterjesztés az Axel Springer-Magyarország Kft. kérelméről                                    
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
10.)Előterjesztés a Kapos vár, S omssich P. u. 15. sz. alatti állami tulajdonú ingatlan 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről                                         
 Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
 

 11.) Előterjesztés a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni küzdelmet 
célzó pályázat benyújtásáról                                                                                           
 Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Szirják Imréné igazgató 

 
12.) Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos további 

közgyűlési döntések meghozataláról 
 Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      M olnár György igazgató 

 
13.)Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az  önkormányzati 

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

 
14.)Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

 Előterjesztő:    Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:     M olnár György igazgató 

 
15.)Előterjesztés a S omogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 Előterjesztő:    dr. Kéki Zoltán OEVI vezető  
 Közreműködik:     dr. Nadrai Norbert OEVI vezető-helyettes 

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a testületet az utolsó találkozásuk óta történt dolgokról. 
Elmondta, hogy volt egy „új évük”. Aki részese volt a Kossuth téren történteknek, az büszkén 
vallhatta azt, hogy kaposvári, hiszen több ezer kaposvári érezte fontosnak azt, hogy együtt 
legyenek és együtt búcsúztassák el az óévet és együtt köszöntsék az új esztendőt. 
Nem kis büszkeséggel mondta el, hogy összefogással és közadakozásból elkészültek a toponári 
stációk. Emlékeztetőül hozzátette, hogy pár évvel ezelőtt még önkormányzati támogatással a 
Festetics kápolnát felújították és ezt követően álltak neki a stációk felújításának.  50 adományozó, 
több mint 160 helyi lakos tett hozzá kisebb-nagyobb összeget, ugyanis 10 millió forintba került 
az egész beruházás. M ihalecz András tanácsnok úrnak és valamennyi toponárinak köszönetet 
mondott az összefogásért. 
Elmondta, hogy a következő Közgyűlésen egy testvérvárosi megállapodást terjeszt a testület elé, 
ugyanis Isztambul legrégebbi kerületével, Üsküdarral kötnének megállapodást. A tervezett 
megállapodásnak már most érzékelhetik a hasznát, ugyanis, ha a volt NABI telep felé járnak 
láthatták, hogy tulajdonos váltás történt, 20 millió eurót kíván a gyár fejlesztésére fordítani egy 



török befektető s mintegy 200 embernek adna munkát. Hozzátette, hogy Törökország egyik 
legrégebbi egyetemével, Marmala Egyetemmel, a Kaposvári Egyetem már megkötötte azt a 
partneregyetemi együttműködést, amelyből több hasznot is remélnek. Az egyik, hogy a Kormány 
úgy döntött, hogy mintegy 200 török diáknak vállalja az ösztöndíjas magyarországi képzését és 
ebből a Kaposvári Egyetem is részesülni fog, ugyanis török diákok is tanulnak majd a Kaposvári 
Egyetemen. 
Elmondta, hogy az év elején találkozhattak a legtöbb helyi adót befizető, a legnagyobb és a 
legtöbb kaposvári embernek munkát adó cégek képviselőivel.  Megköszönték nekik az 
adóforintokat, amivel gazdagították az elmúlt esztendőben a város közösségét. Örömmel mondta, 
hogy jóval több adó folyt be, mint az elmúlt esztendőben, 1,6 milliárd forinttal gazdagította a 20 
legtöbb adózó a város közösségét, amely 600 millió forinttal több, mint az előző években.  
Elmondta, hogy két élelmiszeripari üzemük újabb exportját próbálták előkészíteni azzal, hogy 
Kína nagykövete itt járt és a Kométánál és a Fino Food Kft-nél tett látogatást, s a Városházán az a 
benyomás alakult ki, amelyet nagykövet úr meg is erősített, hogy mindent el fog követni azért, 
hogy a Fino Food termék a sajtjai révén, a Kométa pedig a fóliázott húsai és a késztermékei révén 
kínai export engedélyt is kaphasson. Amennyiben ez megtörténik, ez egy újabb lökést adhat 
Kaposvár két élelmiszeripari üzemének.  
Elmondta, hogy a napokban fogja aláírni azt a megállapodást, amely mintegy 60 millió forint 
körüli összeg, két közlekedési csomópontnál a biztonság és a közlekedést valósítanák meg. 
Hozzátette, hogy a Közút a határozott és nyomatékos kérését elfogadta, amely a költségvetési 
előterjesztésükben is látható lesz, hogy két csomópontnál – a 48-as Ifjúság útja - Tallián Gyula és 
a 48-as Ifjúság útja - Hunyadi utca kereszteződésénél – rendőrlámpás forgalomirányítás lenne. 
Azért, hogy az a 60-70 millió  forintos megállapodás minél előbb létrejöjjön, és minél előbb 
megvalósuljon, 15 millió forinttal járulnának hozzá a beruházáshoz. 
Elmondta, hogy eljutottak odáig, hogy a gyermeket vállaló kismamáknak, a Gyes-en és a Gyed-
en lévő  kismamáknak és mindazoknak, akiknek az anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
autóbusz bérletet vásároljon, viszont szüksége lenne rá, hogy közlekedjen akár a boltba, akár az 
orvoshoz, ingyen autóbusz bérletet vásárolnak helyettük. Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg 
egy éves összvonalas autóbuszbérlet 79 ezer forint, amelyet a kismamák megkapják az 
Önkormányzattól ingyen és ezt az összeget inkább költsék a gyermekeikre. 
Elmondta, hogy a „Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai programjukban legfontosabb célként 
tűzték ki önmaguk elé, hogy az évtized végére mindenki dolgozhasson Kaposváron, aki akar és 
ettől a céljuktól nem is térnek el. Két-három nappal ezelőtt megkapta a legújabb statisztikát, 
amely szerint újból csökkent a munkanélküliek száma Kaposváron. M a már közel 1500-zal 
többen dolgoznak, mint tavaly ilyenkor, amely egy nagyon fontos dolog.  
Elmondta, hogy előző nap volt a város Ünnepi Közgyűlése, ahol átadták az elismeréseket. 
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2014. évi költségvetéséről----- 

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

 
Szita Károly polgármester „Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 5 perc lesz a 
hozzászólásnak a lehetősége, ha költségvetésről van szó a Szervezeti és Működési Szabályzat 
értelmében. Amit az anyagokban is látnak, a módosító indítványokat, inkább majd a végén, mert 
lesz azt hiszem 6 vagy 7 módosító indítvány, ami lehet, hogy nem is annyi, mert bizottsági 



szakban hangzott el, a szóbeli kiegészítésemet követően ezekről a módosító indítványokról még 
majd kitérnék és elmondanám Önöknek a véleményünket és tájékoztatnám Önöket az előterjesztő 
véleményéről. 
Na, hogy is állunk neki a 2014-es esztendőnek mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim? Kaposvár már 
erősebb, mint valaha. Városunk az elmúlt évben, az elmúlt években és ebben az esztendőben is 
egy történelmi megújuláson ment és megy keresztül. Újkori történelmünk talán 
legeseménydúsabb évét kezdjük el ebben az esztendőben, miközben alapjaiban változtak meg az 
állam és az önkormányzatok viszonya, a bizonytalanság helyett, amit több esetben tapasztalható 
volt az országban, nálunk az eredmények dominálnak.  Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 
hamarosan megkötjük a megállapodást a Kormánnyal, hogy az elmúlt évek kormányzati 
elvonásai miatt felvett hiteleket átvállalja, erről kötünk megállapodást. Ezt azért teszi a Kormány, 
mert ezzel kívánja megköszönni a kaposváriaknak, hogy a nehéz időkben is helyt álltak, 
fejlesztették városukat, működtették az óvodákat, iskolákat és a szociális intézményeket. 
Elismerve azt, hogy Kaposvár annak idején azt az utat választotta, hogy akkor is fejleszt, akkor is 
épít, ha mások ezt lehetetlennek tartják, hogy munkahelyeket őriztünk meg és azt, hogy a lehető 
legtöbb családnak sikerült biztos megélhetést biztosítanunk városunkban.  
Ez az esztendő is a „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai programról szól és, 
amelyet az évtized végéig alkottunk és büszkén mondhatom most már Önöknek, hogy mindazt 
teljesítjük, amit bő három évvel ezelőtt vállaltunk, bő három évvel ezelőtt a kaposváriakkal 
közösen megállapodtunk.  
Közösségünk számára, a kaposváriak számára négy kiemelten fontos dolog létezik, az egyik a 
munka, a másik a gyermek, a harmadik az egészség, a negyedik pedig a biztonság és a rend. 
M ifelénk azt mondják, ha munka van, minden van, ha munka nincs, akkor semmi sincs. Habár a 
mindenkori gazdaságpolitika, a munkahelyteremtés, az adórendszereknek a kialakítása az a 
kormányoknak a feladata, de tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ha valaki munkanélküli az nem ül 
fel a vonatra és nem utazik fel Budapestre a miniszterhez, hanem a polgármesterhez jön be, ezért 
is változatlan célunk az, hogy az évtized végére mindenki dolgozhasson Kaposváron, aki akar. 
Az előbb már közöltem a legfrissebb munkaügyi adatokat, tájékoztattam Önöket, még egyszer 
megismétlem, közel 1500-an többen dolgoznak ma Kaposváron, mint tavaly ilyenkor. De nem 
ülhetünk ölbe tett kézzel tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert még 2400-an mindig vannak, akik ezt 
a lehetőséget nem kapták meg, nekünk az a feladatunk, hogy ez a 2400 ember is megkaphassa ezt 
a lehetőséget. Hál’ isten ennek jó alapja az, hogy a helyi vállalkozásaink, azok optimisták. Több 
vállalkozó, több vállalkozás bővítést tervez 2014-es esztendőben, két nagyot had említsek csak 
Önöknek, a Videoton és nem a legnagyobbak közé tartozik, de az erős közepesek közé, ilyen a 
Privát Hús, s ilyen többek között a Szabó Fogaskerék Kft. is. De akkor, amikor náluk jártam 
kaposvári kis- és középvállalkozóknál, több helyütt hallottam azt, hogy optimisták és nagyon 
várják azokat a gazdaságfejlesztési programokat és pályázati kiírásokat, amelyek ebben az 
Európai Uniós ciklusban, 2014. közepe tájékán lesznek kiírva,  hogy el tudjanak indulni ezzel a 
munkával. Bizonyára tudják, hogy az Európai Uniós forrásoknak a minimum 60%-át a 
gazdaságfejlesztésre fogja fordítani a Kormány és ebből közvetlen szerepet ad a megyei jogú 
városoknak is. M i is több milliárd forint elosztható forrással fogunk rendelkezni ezekből a 
forrásokból, azzal a feltétellel, hogy gazdaságfejlesztésekre nekünk is fordítani kell ennek 
minimum 60%-át, vagyis a cél változatlan, Kaposváron teljes foglalkoztatottság legyen. Ezt 
nagyon fontosnak tartom, ebben állapodtunk meg négy esztendővel ezelőtt és az évtized végéig 
ezt a célunkat el is fogjuk érni. 
Az előterjesztésben, ami Önök előtt szerepel, találkozhatnak a szeptemberi óvónői 
béremelésekkel, találkozhatnak a szociális ágazatban történő béremeléssel is és nagyon remélem, 



hogy a szociális ágazat tekintetében is hamarosan megszületik az az életpálya modell, amit a 
Parlament el fog fogadni és bér tekintetében is egy kiszámítható életpálya áll majd 
rendelkezésükre. 
Kedves Képviselő Hölgyek és Urak,  2014-ben is tovább gyarapítjuk városunk vagyonát. 2008-
ban a válság kirobbanásának évében 66 milliárd forint volt a város vagyona, ma 76 milliárd 
forint. S nem állunk meg, megyünk tovább ebben az esztendőben is. Három olyan ingatlanra 
szeretném felhívni a f igyelmüket, amelyeket szeretném, hogy ha Önkormányzat, vagyis Kaposvár 
közösségének a tulajdonába kerülne. Az egyik a volt MÁV Internátusnak az épülete, a Somssich 
utcában találhatják ezt a szép, helyi védett értéket képviselő ingatlanunkat.1897-ben épült ez a 
ház tisztelt Hölgyek, Urak, aki a város történelmében kicsit jártas, az tudja, hogy mi volt az a 
meggyes telek. Na, a meggyes telek első beépítése volt ez a ház, mégpedig az akkori városatyák, 
elődeink ezt ingyen adták oda a MÁV-nak, azért adták oda ingyen, mert fontosnak tartották azt, 
hogy beépüljön és fontosnak tartották azt, hogy ott egy fiúnevelő intézet jöjjön létre, a „szuntyer” 
gyerekeket oktatták ott a MÁV Internátusban. De nem csak az, hogy ingyen adták, de a M ÁV-
nak nem volt annyi pénze, még kölcsönt is adtak a MÁV-nak, azt nem tudom, mert azt nem 
sikerült még kinyomozni, hogy a M ÁV ezt a kölcsönt visszafizette-e, amit bő száz esztendővel 
ezelőtt az akkori város adott az épület megépítésére, de most ez az épület, ez üres lett. Nekünk a 
legfontosabb érdekünk az, hogy ez a szép helyi védett épület, ez szépségében meg is maradjon.  
Azt hiszem, van egy külön előterjesztés is, talán ma itt a Közgyűlési anyagban. Arra kérjük a 
Kormányt, hogy adja át ezt az ingatlant a város tulajdonába,  mi pedig gondoskodni fogunk arról,  
hogy megőrizzük eredeti szépségét és gondoskodni is fogunk arról, hogy be legyen lakva, két 
irányba is elindultunk e tekintetben. Ez az egyik ilyen ingatlan. A másik a Nostra, itt van a 
belváros szélén, a gabonatároló. A Nostra nagyon jól tudják, hogy a kaposvári vár maradványaira 
épült, ott is van mellette, 1931-ben építették fel a Nostrát, már akkor is nagyon sok vitát váltott 
ki, már akkor is nagyon sok vitát váltott ki, legfőképp azért, mert a kaposvári vár maradványaira 
építették ezt a gabonatárolót. Aki olvasta a Zádor könyvet, egyébként érdemes elolvasni, mert jó 
olvasmány. Zádor M ihály 1964-ben a következőt írta erről a házban, elhelyezése és 
környezetének kialakítása a város legnegatívabb építészeti tevékenységeinek sorába tartozik. 
Önök nagyon jól tudják, hogy egyszer már meg akartuk venni ezt az ingatlant, akkor 180 millió  
forintot kért érte a magántulajdonos. Azt mondtuk, hogy na na, hülyék azért nem vagyunk, de 
azért az ingatlanra szükségünk van. 179 millió forinttal olcsóbban fogjuk most megvenni,  
reményeink szerint 1,2 millió forintért a Nostrát, azért hogy ott, ahol rendetlenség van ott is 
rendet tegyünk, mert ott most rendetlenség van, és itt van a város belvárosában a város 
belvárosának a szélén és rendet kívánunk teremteni.  
A harmadik ilyen ingatlan, a Sétáló  utcán járva láthatják a Csokonai Fogadó, ennek is nagyon 
szép története van. A város egyik legrégebbi épületéről van szó, a pontos korát nem ismerjük, de 
valamikor a 17. század közepén épült ez az ingatlan, földszintes háznak építették és később 
húzták rá magát a tetőt, ez egy tiszt tartói ház volt az Eszterházy birodalom kaposvári részének a 
tiszttartója élt ebben a házban. És a 18-19. században fontos szerepet is játszott ez a tiszttartói lak, 
1766-ban a parasztok megtámadták ezt a házat, azt nem tudom, hogy a tiszttartót vagy a házat, de 
valószínűleg a tiszttartó irányába próbáltak elmenni és a kaposvári polgárok, kézművese, az 
iparosok megvédték, most vagy a házat vagy a tiszttartót, de minden esetre megmaradt ez az 
épület. És azért megénekelte egy nagy magyar is,  de előtte még 1798-ban gróf Széchenyi Ferenc 
főispáni beiktatása is ebben az épületben történt meg. gróf Széchenyi Ferenc a legnagyobb 
magyarnak az édesapja volt, csak mondom Önöknek. Aztán Csokonai is részt vett ezen a 
fogadáson és Csokonai is megénekelte magát ezt a házat.  
Aztán Siótúr, aztán Siótúr kétes privatizáció, aztán oda került, ahova került, most üres ez az 



épület. Kollégáimat arra kértem, hogy értékeltessék fel az ingatlant, két független értékbecslőtől 
ajánlatot is kértek és megpróbálunk megállapodni a tulajdonossal, hogy ez az ingatlan a mién 
legyen. Nem minden áron szeretném hozzátenni Önöknek, de a városunk története miatt is 
tartozunk annyit önmagunknak is, az utánunk következőknek is és elődeinknek is, hogy ezt a 
város egyik legszebb és legrégebbi épületét ne hagyjuk, hogy az enyészet martalékává váljon, ez 
a szándéka annak. Egyébként tudjuk, hogy a miénk lesz, mit szeretnénk tenni, ezzel az épülettel. 
Ezt majd meglátjuk, ez még egy hosszú folyamat része lesz. 
M indezzel a hárommal gyarapodni fog reményeim szerint a város vagyona és természetesen 
azokkal a beruházásokkal, amit az elmúlt esztendőben elkezdtünk és ebben az évben fejezzük be 
és azokkal a beruházásokkal,  amelyeket ebben az évben kezdünk el.  Néhányat ezek közül. 
Kaposvári Élelmiszerprogram, Nagypiac, befejezzük végre, ebben az esztendőben indul el az 
Élelmiszer Védjegy Programunk, az a minősítő rendszer, amelyet a Kaposvári Egyetemmel 
dolgoztattunk ki, amely, ha megkapja valamelyik élelmiszer, valamelyik termék ezt a minősítést, 
akkor nyugodtan vásárolhatják, mert garantált a minőségi, garantáltan helyi és garantáltan 
egészséges, mert a hármat együtt kezeljük, akkor szerintem jó vételt teszünk, ha a boltba 
bemegyünk és vásárolunk. Épp ezért a piac átalakítása kapcsán a Laktanya utca felöli részen, az 
új helyi áruk boltját is fel fogjuk építeni és 200 helyi terméket fogunk ott árulni. Jó ütemben 
folyik a Kórháznak a beruházása, még egyenlőre gondjaink vannak, de nagyon remélem, hogy 
Brüsszel jóvá fogja hagyni azt a 2,5 milliárd forintos, Kormány már döntött róla, utolsó ütemet, 
most kint van Brüsszelben, amely lehetővé teszi azt, hogy a déli részén, a Kórház déli szárnyából 
az új építések kapcsán ki tudjanak költözni az új részbe, mert abban a pillanatban, amikor 
kijönnek, ezt teszi lehetővé azt, hogy az amúgy túlzsúfolt városrészbe, ami ott van parkolókat és 
parkot tudjunk a kiürült részen létesíteni. Állami részről van szó, oda majd megszerezzük, az már 
a mi dolgunk lesz, hogy megtegyük. S a Bajcsy-Zsilinszky utcát végig tudjuk nyitni, ezzel egy 
jelentős forgalmat levéve a keresztező utcához, ehhez nem kell más csupán, mint 2,5 milliárd 
forint, amely ezt a beruházás utolsó szakaszát elindítaná, Európai Uniónál van, Brüsszelben van 
kint, a Kormány már döntött róla. 
Ha valaki mostanság a Honvéd utca, volt Domus Áruház és a Sávház közötti részen jár, láthatja, 
hogy gőzerővel folyik az építkezés, most a havazás miatt valószínűleg leállt, de amúgy gőzerővel 
folyik az építkezés. Részben a volt kazánház átalakítása közösségi térré, Családsegítő 
Központnak kialakítva, a Sávházban folynak jelentős felújítási munkálataink és abban a 
pillanatban, amikor kijön a jó idő a közterületnek is neki állnak és  teljesen megszépül a város 
legidősebb lakótelepi része, amikor majd bemegyünk. Ugyanezek a munkálatok kezdődnek meg 
a Nádasdi utca és környékén is.  
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy jó ütemben haladnak a Desedai Látogatóközpont 
kivitelezési munkái és tavaszra el fogunk készülni a Desedát körülölelő, mintegy 11 km hosszú 
ökoturisztikai úttal, és a Desedát körbe biciklizhetővé tevő bicikli úttal is. És a költségvetésben 
látnak egy 12 millió forint körüli összeget, vásárolunk egy kiránduló hajót a Desedára, amely 
Toponár és a Kaposfüredi rész között menne, két kikötőt is építünk ehhez és, ha olyan hajót 
veszünk utánfutóval, aki elfárad a biciklizésben és hajózni akar,  az fel tudja rakni a biciklijét is és 
napelemes lesz ez a hajó, mert mi környezet tudatosak vagyunk és a lehető legolcsóbban. De, ha 
nem süt a nap Borhi Zsombor tanácsnok úrra nézek, akkor is megvan az a biztonság, jönnek a 
kajakosok és kivisznek bennünket. 
Intermodális csomópont, amely a Petőfi tér – Vasútállomás – Helyi autóbusz állomás – Helyközi 
autóbusz állomás teljes átrendezése, Csík Ferenc sétány átalakítása, Donner belvárosi rész 
közelebb hozása, teherpályaudvar kipakolása a vasútállomásról, a Béla Király úton és a Pécsi 
úton egy közúti felüljárónak az építése, talán két hete volt, amikor megállapodtunk a 



M inisztériummal, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírja a közbeszerzést a tenderre 
és a közbeszerzés nyertese készíti a kiviteli tervet és indul a kivitelezés is. Én nagyon remélem, 
hogy ez a folyamat sem fog megszakadni. 
Új hulladék feldolgozót építünk, szakítottunk azzal a százéves gyakorlattal, hogy a szemét az 
gödörbe kerül,  azt elássuk, és akkor csak termelődik. A taszári úton, a dombóvári úton 
pontosabban a szennyvíz telep mellett épül fel az új hulladék feldolgozó, állunk neki a 
beruházásnak, 118 település hulladékát kezeljük, ez a beruházásunk, mint egy 6 milliárd forintba 
kerül.  
Nem tudom mostanában látták-e a Kapos folyót, jártak-e arra? Nem bólogatnak mindnyájan,  
sétáljanak a városba, mert megéri. Azért sétáljanak a városba, mert látják a szépet, de látják a 
gondokat és a problémákat is. Na, most ez szép, amit mondani akarok,  mert végre meghallgatták 
a kérésünket, az elmúlt egy évtizedbe két árvíz volt, csak emlékeztetni szeretném Önöket, közel 
5000 család biztonságát veszélyeztette. Folyik az árvízvédelmi tározó, mint egy 120 hektáron, 1,2 
milliárdos ez a beruházás egyébként. És folyik a mederrendezés is a Kaposnál és ez majd egy régi 
vágyunkat is talán ezt követően valóra válthatja, amikor használhatóvá kívánjuk tenni magát a 
Kapos folyót is. 
Gyermekmosoly Program. Gyereknapra befejezzük, nézek a Főépítész Asszonyra. Öt új játszótér 
épül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kaposvári édesanyák kérését teljesítettük és teljesítjük ezzel. 
Tavaly azt mondtam Önöknek, hogy az a Bereczk Sándor Program, amit útjára indítottunk az 
újköri történelmünknek a legnagyobb, rövid időn belül végrehajtott út-, és járda felújítási 
programja volt, 500 millió forintot költöttünk erre. Ezt most már nem tudom mondani a tavalyira, 
az ideire viszont igen, mert az a javaslatom, hogy indítsuk útjára a Bereczk Sándor II.  Programot, 
amely mintegy 1,9 milliárd forintot fordítanánk útjainkra, járdánkra, csapadékvíz elvezető 
rendszerünknek a kialakítására,  sok-sok utcában járdát, aszfalt burkolatot javítunk, a zártkerti 
utakat is helyre hozzuk, megjavítjuk, s ezen túlmenően a volt Honvéd utcai ABC előtt, a 
lakótelepen ott rendet kívánunk tenni, ott áldatlan körülmények vannak és állapotok. A 
Városliget belakásának a feltételeinek a megteremtését szintén elkezdjük, mert ha arra járnak,  
láthatják, hogy a malom árkot már kikotortuk, most magának a tónak a kotrása van folyamatban, 
azt tervezzük, hogy ebben az esztendőben kettő dolgot mindenképpen megcsinálunk, most 
tervezik egyébként kompletten az egészet, de ebből a tervből kettő dolgot előre hozunk és 
megcsinálunk. Egyrészt a tó körül egy kilométer hosszú műanyag borítású futó folyosó a 
kocogóknak, másrészt pedig megteremtjük annak a lehetőségét, hogy egy fitnesz parkot építsünk 
a Városligetbe a legkisebbektől a legidősebbekig, hogy mindegyiket használni tudják. És nem 
csupán ez, hogy ez a beruházás megtörténik, hanem a közelmúltban a rendetlenség irányába 
elmenő néhány kaposvári rombolása késztetett bennünket arra, hogy az Éjjel Nappali őrzést a 
parkoknál vissza fogjuk állítani, meg még kamerázunk többet. Nem tudok erre mást mondani, 
mert minden utcasarokra nem lehet embert állítani, de a magunk részéről megtesszük ezeket a 
fontos dolgokat. 
Tisztelt Hölgyek, Urak jó szívvel ajánlom figyelmükbe a 2014-es költségvetésünket, jó szívvel, 
mert megint lépünk egyet előre és reményeim szerint ezt sikeresen végre is tudjuk hajtani.  
Köszönöm szépen, a kérdésekkel kezdjük, a kérdéseket követően pedig a hozzászólásokkal 
folytatjuk.” 
 
 
 
 
 



-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok értelmezést és pontosítást kért a költségvetési számokat illetően. 
Elmondta, hogy a költségvetés szövegében a felújítási kiadásokra 1 milliárd 117 millió forint 
szerepel, míg a költségvetési táblában 1 milliárd 139 millió forint. M elyik a valós szám? 
Hozzátette, hogy a felhalmozási kiadások között új induló feladatként pedig 1 milliárd 590 millió  
forint van feltüntetve. M egkérdezte, hogy az 1,9 milliárdos Bereczk II. Program miből tevődik 
össze, valójában milyen feladatokat tartalmaz azon kívül, amit a Polgármester Úr említett? 
Egyértelmű volt számára az anyagból, hogy út- és járdafelújításra 898,8 millió forintot kívánnak 
fordítani. Az előterjesztés szövege úgy értelmezhető, hogy csak útra és járdára fordítanak 1,9  
milliárd forintot. Megkérdezte, hogy az 1,9 milliárd forint hogyan jön ki, illetve melyik a valós és 
pontos szám? 
Elmondta, hogy nem hangzott el több ingatlannál a céljaik. M egkérdezte, hogy ennek mi az oka? 
Kérte Polgármester Urat, hogy mondjon többet arról, mit szeretnének kezdeni a Csokonai 
Fogadóval, ha sikeresek lesznek a tárgyalásaik, illetve milyen céljuk lesz a Nostra termény 
raktárral. 
Szerinte egy sarkalatos pontja az idei költségvetésnek az, hogy intézmény felújításra többet 
tudtak költeni, mint tavaly. Hozzátette, tavaly 45 millió forintot költöttek, idén pedig 100 millió  
forintot szeretnének erre a célra költeni. Megkérdezte, hogy mi az oka annak,  hogy nem költenek 
többet az intézményeik felújítására? Ugyanis az adósságkonszolidációnak köszönhetően 
körülbelül 510 millió forint szabadul fel és lehetővé teszi, hogy többet fordítsanak intézményi 
felújításokra. Van-e olyan kimutatásuk, amely arról szól, hogy a kaposvári oktatási, nevelési és 
egyéb intézményeknek milyen felújításra van szüksége? Tudják-e ezeket a feladatokat, ismerik-e 
nem rövidtávon, hanem közép- vagy hosszú távon, illetve tudják-e számszerűsíteni, hogy 
mennyit kell költeni ezekre a feladatokra és célokra? 
Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a működési költségvetés többlete 248 millió  
forint. M egkérdezte, hogy mire költik a 248 millió forintot, illetve honnan vonták el és melyek 
azok a feladatok, amelyekre kevesebbet szánnak, hogy maradt 248 millió forintjuk a 
működésben? 
Elmondta, hogy a várospolitikai program tartalmazta azt a célt is, hogy megépül a biomassza 
erőmű. M egkérdezte, hogy a ciklus végéig mi lesz ezzel a beruházással? Továbbá a program 
tartalmazza a Csiky Gergely Színház felújítását, amelyet személyesen a Miniszterelnök ígért 
meg. Kérdése az volt, hogy várható-e bármi még ebben az évben a Színház felújítását illetően? 
Hozzátette, hogy az M 67 gyorsforgalmi autóút építésének egyik szakasza – a Somogytúr utáni 
szakasz – szerepel az előterjesztésben, hogy elkezdődik a kivitelezés ebben az évben. Várható-e 
még több, hiszen a négy éves várospolitikai program nemcsak ennyiről szólt, hanem arról, hogy 
meg kellene építeni az M 67-es gyorsforgalmi utat. 
Elhangzott a munkahelyteremtést illetően, hogy 2010-hez képest hogyan állnak. Azt hallották, 
hogy mennyivel többen dolgoznak a néhány hónappal ezelőtti állapotokhoz képest, de a négy 
éves várospolitikai program 1800 új munkahelyteremtéséről szól. Jó lenne egy ilyen kimutatást 
látni, hogy 2010-hez képest valóban sikerült-e 1800 új munkahelyet létrehozni. Kérte, hogy ha 
Polgármester Úrnak ebben van valamilyen adata, akkor szeretné megtudni. 
Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a Kormánytól 1,5 milliárd forintot kap az 
Önkormányzat. Hozzátette, hogy egy évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy azt a 3,5 milliárd forintot 
hogyan használják fel, amelyet szintén hasonló célokra kaptak az államtól. Akkor 2 milliárdot 
szántak a Kométába történő tulajdonosi bevásárlásukra és 1,5 milliárd forintot egyéb célokra 
használtak fel. Hasonlóak a célok ebben az évben is a plusz 1,5 milliárd forintnál. Hozzátette, 



mivel tavaly az önkormányzati tulajdonú cégeik 400 millió forintos önkormányzati támogatás 
mellé kapták az államtól kapott 1,5 milliárd forintból a plusz 400 millió forintos támogatást. 
M egkérdezte, hogy idén a költségvetésben szereplő támogatások mellet az önkormányzati 
tulajdonú cégeik plusz 500 millió forintra számíthatnak az előterjesztés szerint? Ugyanis az 
előterjesztés szövege arról szól, hogy ez még egy kötendő megállapodás az állammal és abban 
egyértelműen szerepel, hogy az önkormányzati cégek bevételét nem fedezett működési kiadások 
pénzügyi fedezetére 500 millió forintos támogatást kívánnak biztosítani. Kérdése az volt, hogy a 
400 millió forinton felül számíthatnak-e a cégeik az 500 millió forintos támogatásra? 
 
Kiss Tamás képviselő elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a NABI idén már 
szeretne munkahelyeket teremteni. M egkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen pontosabb 
ütemterv létezik-e, hogy mikorra várható? 
Polgármester Úr említése szerint 1500 új munkahely jött létre. Ebből körülbelül mennyi az, aki 
közmunkásként dolgozik és mennyi az, ami valódi munkahelyként jött létre? 
Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel a Kométa Zrt. is. M egkérdezte ezzel kapcsolatban, 
hogy a város felé lévő kötelezettség vállalása hogyan áll a cégnek? 
M egkérdezte Polgármester Urat, hogy továbbra sem lát-e esélyt a helyi pénz bevezetésére, 
továbbra sem támogatja-e? 
Elmondta, hogy az átengedett központi adóknál a termőföld bérbeadásánál nem számolnak 
semmilyen bevétellel a korábbi évhez képest. Ez minek tudható be? 
Az előterjesztésből kiderül, hogy a 1,5 milliárd forintból, amit az állam ad az Önkormányzatnak 
az oktatási és közművelődési intézményekre, az 400 millió  forint körülbelül. Köztudott, hogy a 
M ártírok és Hősök Közalapítványnak nehézségei vannak a működésével kapcsolatban. 
M egkérdezte ezzel kapcsolatban, mi a városnak az elképzelése a közalapítvány jövőjét illetően? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy Polgármester Úr említette, hogy két csomópontnál 
megoldódik a rendőr lámpás forgalomirányítás a 610-es úton. M egkérdezte, hogy abban az 
esetben ha nem kapnak rá állami támogatást, akkor is megvalósul-e a csomópontnak a kiépítése? 
Bízik benne, hogy ennek a csomópontnak a megépítésével megszűnik az az áldatlan állapot, ami 
egy nagyobb záporok, esőzések esetén a vasút előtt vannak, ugyanis a csapadékvíz nem tud 
elfolyni és a másik oldalon pedig a szennyvíz is megjelenik, amely fertőzés veszélyes és 
kellemetlen illatokat is áraszt. Kérdése volt még az intermodális csomóponttal kapcsolatban, 
hogy meg fog-e szűnni ezzel ez az állapot is? 
  
Szita Károly polgármester „Kérdéseket lezárom, mert több kérdés, kérdező nem jelentkezett. 
Előre szeretném bocsájtani, mielőtt még a válaszokat elkezdem. Tudjunk már örülni, ezt tényleg 
őszintén kérem Önöktől. Higgyék el annál szebb dolog nincs, amikor az ember valaminek tud 
örülni, mert akkor a lelke is jobb lesz. Ha a lélek csak állandóan morog, ha a lélek csak mindig 
azt próbálja megkeresni, hogy önmagában tudja, hogy ez piszok jó, de hát mégis mibe lehessen 
belekötni. Higgyék el, hogy rosszul fognak aludni, álmatlan éjszakáik lesznek, nem tudnak 
tisztességgel a másik ember szemébe nézni, nem jó dolog. Én akkor vagyok a legboldogabb,  
hogy ha a másikat látom örülni, ez az életnek az értelme. Ezt szeretném, ezt az érzést 
megpróbálva átadni Önöknek, mert legyünk már büszkék arra, amit a kaposváriak csináltak. 
Eljutottak odáig, hogy 2014-ben egy olyan költségvetést tudunk bevinni, ami nagyon régen volt, 
a város történetesen nem volt olyan erős, mint ma. És ez több oknak köszönhető, de leginkább a 
kaposváriaknak. Az egyszerű embertől a vállalkozással rendelkezőkig.  M ert munkát adtak és 
munkát végeztek. Megtermelték mindazt, ami itt van most előttünk és persze köszönhető egy 



olyan kormányzati politikának, amely pozícióba hozta a helyi önkormányzatokat. Hát eddig 
platós teherautók rohangáltak Kaposvár és Budapest között 2010 előtt, aztán vitték zsákszámra a 
pénzt, nem hozták, vitték. Teherautó ide jött, itt megpakolták és innét ment fölfelé. Most nem ez 
történik, most jön a teherautó, de föntről pakolják meg, aztán itt lerakják, hát ez van most. Ez az a 
két ok, ami miatt egy ilyen költségvetést tudtunk beterjeszteni. Örüljenek már, hát 3 milliárd 
forintunk le van kötve. Mikor volt ilyen? M ondják már meg, mikor volt ilyen? Aminek persze 
megvan a helye, és az nem a bank, csak úgy szeretném hozzátenni, de nem is az, hogy 
mindenféle butaságra elköltsék. 
Na, nézzük a kérdéseket. 1,9 milliárd forint a Bereczk Program. Ebből a Bereczk Programból 
1.139.383 millió forint a felújításrész. Csapadékvíz, utak, járdák, de ami úgy szerepel, hogy 
Németh István fasor parkoló rendezése, ami közel 300 millió forint lesz, az is út, de parkolóként 
van írva. Ott meg szeretnénk csinálni a Kórház előtti, az a déli rész Németh István fasornak a déli 
részét és az északi részét is teljes egészében rendezni, végig a két fasor közötti parkolókat. 
Egyetlen egy dilemmánk van, és azt be kell, hogy valljam Önöknek és fogok szólni még néhány 
olyan dolgot, ami szintén út- és járda felújítást is fog jelenteni, de nem úgy szerepel bent. Itt 
egyetlen egy dilemmánk van, hogy valószínűleg nem fogjuk tudni megcsinálni, mert butaság 
lenne végig, a Németh István fasornak a déli o ldalát, a parkolókat, hanem csak a Kórház 
Talliánig,  az első ütemet. Egyszerűen azért, mert az általam korábban már említett 2,5 milliárd 
forintos beruházás azt kívülről fogják építeni, vagyis a Németh István fasorból fogják kívülről 
építeni, nem tudják belülről már, mert annyira beépítették és teljesen fölösleges addig 
megcsinálnunk teljes hosszába, amíg a Kórház beruházása ennek a résznek el nem készül. Vagyis 
két szakasza fog elképzelhetően elkészülni a Németh István fasornak, az eleje és a legvége,  
amely megy le a Rippl-Rónaiig,  már az iskoláig és a középső szakasz pedig úgy tűnik most jelen 
pillanatban, hogy ki kell, hogy hagyjuk, az északi oldalt azt teljes egészében meg fogjuk csinálni 
és ez alapvetően determinálja a burkolathoz való hozzányúlást is.  
Aztán itt van a Honvéd utca, amit az előbb említettem. Bereczk Sándor Program része, nem az 
útfelújításoknál szerepel, hanem a beruházásoknál, út- és parkoló kialakítását fogja jelenteni. Azt 
az egész részt át akarjuk rendezni, az, ami ott van. Nem út felújításnál szerepel, de mégis út 
felújítás az Irányi Dániel utcának a végig történő rendezése és a M egyeház utcának is a Somogy 
Áruház mélyparkolójától fölfelé tartó rendezése, ez sem az út felújítás, de mégis burkolathoz 
nyúlunk hozzá, burkolat felújításokat fog jelenteni. Nem a felújításoknál szerepel, de teljes 
egészében rendezni akarjuk a Csokonai teret, a Sétáló utcának, a T-mobil épület előtti teljes 
részét. Több ilyen van, ami nem az út felújításoknál, de burkolat rendbe tételét jelenti és talán 
még nem is szerepel bent, de azt én még megoldom, csak mondom Főjegyző Úrnak is, meg 
Alpolgármester Úrnak is, amit ő már jelzett, a Kisfaludy utcának, ami legalább még egy 30 millió  
forintos tétel lesz. A Kisfaludy utcának a Komárom utcától való lefelé menő ága, ahhoz hozzá 
kell nyúlnunk, mert rossz, addig, amíg szét nem dől, azt a részt azt megnézték a kollégáim, azt 
még be kell vennünk és meg kell csinálni.  Azt, amit a Csokonai Fogadóban végeznénk, azt 
Főépítész Asszony elkészítette a koncepcióját, javaslom majd, hogy tanácsnok úr forduljon 
hozzá, van üzleti jellege és ezért nem akarom elmondani, de nézze meg nyugodtan Főépítész 
Asszonynál van. Tourinform Irodát oda akarjuk hozni, például a Kossuth téri oldalra. 
Kialakítottunk egy olyan koncepciót, ami szerintem jó, Főépítész Asszonynál megtekintheti és 
természetesen abban a pillanatban, hogy ha majd tulajdonunk lesz, sikerül megszereznünk, akkor 
elmondjuk, hogy mit fogunk csinálni.  
Somssich a másik. A Somssichnak több funkciója lehet. Az egyik funkciója lehet az, hogy a 
Főügyészség egy helyre költözik, részben ki a Megyei Bíróságból, ki pedig a másik helyre, másik 
funkciója lehet az, hogy a reformátusok oda helyezik az iskolájukat, nekünk egyetlen egy 



érdekünk van, és egyetlen egy miatt kérjük tulajdonba,  ha mi tulajdont adunk tovább bárkinek,  
akkor a tulajdon átadásnak a garanciája az, hogy az épület kívül és belül meg kell, hogy újuljon 
és ilyen állapotban kell, hogy maradjon. Úgy érzem, hogy akkor tudjuk garantálni ennek a helyi 
védett épületnek a szépségét, ha mi rendelkezünk a tulajdonról és a mi feltételeinkkel adjuk 
tovább bárkinek. Ez a legfőbb oka, amiért a tulajdont kérjük, mert mi elő fogjuk írni, mert itt 
élünk, lokálpatrióták vagyunk, ismerjük a várost, mi elő fogjuk írni azt, hogy milyennek kell 
kinézni ennek az épületnek. 
A gabonaraktár az egy nehezebb dió, azért, mert a silóra már több elképzelés van, megjelentek 
már az extrém sportolók újból, hogy milyen csodálatos dolgokat tudnának ott elkészíteni és 
természetesen függ attól a belakási lehetőségünk, hogy milyen európai uniós források jelennek 
meg, amire pályázni tudunk. Egy biztos, akkor tudunk rendet rakni, hogy ha tulajdonunkba kerül 
és ezért is akarjuk átvenni. 
Tavaly 8 millió forint volt az intézmény felújításra fordított összeg, most a tízszeresét költjük 
egyébként intézmény felújításra, ami nem mondom, hogy elég. Természetesen van listánk, 
minden egyes intézményünkről és nemcsak az oktatási intézményekről, minden egyes 
intézményekről tudjuk, hogy milyen felújítási igénye van. Csak butaságot nem akarunk csinálni.  
Hogyha elolvasták, nem is az elkövetkezendő hat esztendő különböző prioritásait, fejlesztési-, 
beruházási prioritásait az európai uniós finanszírozásnak, de néhány sajtócikket, ha elolvastak 
róla, akkor láthatják, hogy a prioritások közül az egyik legelőkelőbb helyen van az 
energiahatékonyság. És felújítani most már csak úgy van értelme, hogy ha energiahatékonysági 
szempontokat figyelembe véve a teljes komplett felújítása történik meg az intézmény. M ost végre 
megjelennek ilyen pályázatok. Azt, hogy valaminek omlik a homlokzata, azt önmagában nincs 
értelme most lemeszelni, lefesteni, hanem le kell teljesen az egészet szigetelni és utána 
felcsinosítani. Ha valaminek rossz a fűtése, rossz a kazánja, akkor önmagában persze ki kell 
javítani azt a kazánt, de nem azt szabad csinálni,  hogy 20 millió  forintot ráköltünk mondjuk a 
távfűtési vezetékek cseréjére, hanem be kell hozni a pályázatkiírásnak megfelelően majd a 
komplett energia felújításokat. De ez lesz a nagy áttörés, mondom tanácsnok úrnak. Komplett 
felújítás, amely energetikai, szépészet, fűtés, világítás, szigetelés, alig várjuk, hogy ezeket már 
kivegyük, elő van készítve, egyenként ez 500 millió forint egyébként.  
A működési többletet, azt a 200 millió forintot mire fordítjuk? Tavaly 1,5 milliárd forint volt a 
működési többletünk, a költségvetési céloknak a végrehajtásához, csak hogy érzékeljék e 
tekintetben a nagyságrendet. 
A biomassza üzem, ez már csak a biomasszától függ, most már nem is a távfűtési szempont 
számomra a lényeges e tekintetben, mert hál’ isten ez a Kormány van annyira karakán, hogy most 
újabbal csökkent a távfűtési díjak, a reményeim szerint, folyamatos csökkenés van. A Kormány 
támogatás áll még az 1 milliárd forintról, a befektetőn múlik, hogy mit csinál, a telek az ő 
tulajdona, még adunk neki egy kis időt aztán vissza vásároljuk tőle,  ha nem akarja megcsinálni a 
beruházást, akkor csinálunk ott mást, de remélem, hogy nem fog ez bekövetkezni. 
A Csiky Gergely Színház pedig majd felújul, ha lesz rá európai uniós támogatás, most beraktuk a 
M agyarország Európai Unió Programba, öt kőszínház felújításának az európai uniós támogatását, 
és remélem, hogy Brüsszel el fogja fogadni, mert ez rajta fog múlni. M ert öt olyan magyarországi 
kőszínház van, ami hasonló állapotba van, mint a miénk. Köztudott, hogy 7 milliárd forint körüli 
a komplett felújítás a Csiky Gergely Színháznak, ebből az következik, hogy ha sokat várunk, 
akkor el fogja hagyni a tízet is. 
Én csak megfogalmaztam a „Kaposvár legfontosabb”címet viselő várospolitikai programot, 
olvassák el, láthatják, hogy meddig vállaltuk, hogy teljesítjük, sok kép is van benne, érdemes 
lapozgatni, olvasmányos könyv, aki elfelejtette már a három évvel ezelőttit, ahogy olvasta, az 



vegye elő újból. Abban az szerepel, hogy 1800 új munkahely létesítésére van szükség ahhoz, 
hogy piacgazdasági értelemben Kaposváron megvalósuljon a teljes foglalkoztatottság, vagyis 
érjük el az európai unió foglalkoztatási rátáját. A piacgazdasági értelemben vett teljes 
foglalkoztatás azt jelenti, hogy mind, aki munkával akar kenyeret keresni az kap, de még mindig 
több mint ezer munkanélküli lesz, mert sajnos annyi mindig van. Általában azt mondják a 
szakemberek, hogy 3-4% közötti munkanélküli ráta van, akkor elérte a piacgazdaság értelembe 
vett teljes foglalkoztatottságot, mert akkor lehetőséget tud biztosítani mindazoknak, akik 
dolgozni akarnak. 
Eszem ágában sincs a közmű cégeknek több támogatást adni, hál’  isten a Holding jól működik, a 
Holding erős, a Holding hajtsa végre a rezsicsökkentést, mert az a dolga. Az a dolga, hogy a 
lehető legolcsóbban és a lehető legjobb minőségben szolgáltassa. De az 500 millió forint már 
benne van a költségvetésben, megállapodástól teljesen függetlenül. 
Ha arra jár, már láthatja, hogy nem NABI-nak hívják, mindegy csak arra járva az amerikai 
zászlót lecserélték törökre, most már az van ott. M ár a törökországi gyárába vitt ki kaposvári 
dolgozókat és ott tanítják be őket, ez már folyik. Vízumot kértek Törökországból három-négy 
hónapra, mert elkezdenék a munkaerő  felvételt itt Kaposváron. Nekünk az a feladatunk, hogy azt 
a szerződést, amit kötöttünk velük, azt teljesítsük. Visszavásárolunk telket, most ennek a 
telekmegosztása van folyamatba, ha jól tudom. A célja az változatlan, nem kevés pénzért vette 
meg, hogy az európai központját itt akarja felépíteni, mondom, kint már a betanítások folynak én 
is alig várom már, hogy megnézhessük, hogy mi folyik ott. Amikor beszéltem a befektetővel, 
mondta nekem, hogy Polgármester Úr higgye el nekem gyárat bárhol lehet venni a világon, én 
azért jöttem ide Kaposvárra, hogy azok az emberek, azok a kiváló szakemberek, akik kitanulták 
profi módon a műanyag hegesztést, azokra van szükség. 
Egy időben, körülbelül 500 az, akit közmunkásként foglalkoztatunk a rendszerben. Fontosnak 
tartom a kérdését képviselő úrnak, ugye az, hogy közel 1500-zal többen dolgoznak most mint 
tavaly ilyenkor, az egyrészt köszönhető annak a 6200 vállalkozásnak Kaposváron, aki alkalmazza 
ezeket az embereket, felveszi őket, és köszönhető annak a szervezett közmunka programnak is, 
amit mi elindítunk, a kettő együtt működik. M egnéztem a közmunkások összetételét és kíváncsi 
voltam az iskolai végzettségükre. Ennek az 500 körüli közmunkásnak egy 2/3-a 8 általános 
iskolával sem vagy csupán azzal rendelkezik, ha belegondol, ezeknek az embereknek esélyük 
sem lenne sehol elhelyezkedni. Ezért mondom azt, hogy aki a közmunkát lenézi, az lenézi azokat 
az embereket, akik a segély helyett a munkát választják, aki a közmunkát lenézi, az lenézi azokat 
az embereket, akik azt mondják, a fene vinné el, azért dolgozni csak mégis jobb, mint otthon 
segélyen élni, ez a nagy különbség. Épp ezért ebben az esztendőben is kőkeményen kérni fogom 
a kollégáimat, hogy szervezett közmunka programban a lehető legtöbb embert vegyék fel, mert 
ilyeneknek tudok lehetőséget mutatni. 
Elkezdett fizetni a Kométa, befektetésünknek az időarányos hozamát és a részét, folyamatosan 
fizet, ebben az esztendőben a költségvetésünkben 60 millió forintot be is állítottunk.  
Én még nem láttam jól működő helyi pénzt, egyszer elvisz, és tényleg komolyan mondom 
képviselő úr, én nagyon sok emberrel beszélgettem, mert valamikor nagyon szerelmese voltam 
ennek, az sem működik sajnos jól. Ha egyszer elvisz olyan helyre, ahol Ön tud és megmutatja 
nekem, én szívesen foglalkozom vele,  mert látok benne rációt csak még nem működik úgy, hogy 
érezzem azt, hogy ide hozzam Önök elé. Ezt tényleg őszintén mondom. 
Termőföld bérbeadás. Ebben az évben fel kell építenünk egy új szociális szövetkezeti rendszert, 
ahol nyilván nem bevételre számítok a termőföldből. Ez egy olyan új szociális szövetkezeti 
rendszer, amely nem csupán a kaposvári termőföld hasznosításával foglalkozna, hanem a 
városkörnyékéről is. Több alkalommal tárgyaltam már a Kaposvári Egyetemmel és hamarosan 



meg is kapják tőlünk a megbízást, hogy dolgozzák ki a szervezet gyógynövény gyűjtés és 
gyógynövény feldolgozásnak szociális szövetkezeti formában a Kaposvár környéki mintáját. A 
gyógynövénynek volt piaca a 90-es évek elején Magyarországon, volt nemzetközi piaca is, aztán 
tönkre ment. M ost, ami gyógynövényeket talál néhány teakeverékeken kívül, az se tudja, hogy mi 
az. És a gyógynövény gyűjtés, gyógynövény termesztés, feldolgozás, csomagolás az kézi igényes 
munka. Éppen ezért mert kézi igényes munka, azt mondják most, hogy már az első esztendőben 
800-900 embernek tudna tartós megélhetést biztosítani, mondják a hozzáértők, nem én, én csak 
elolvasom azt, amit a megbízásunkra leírnak. 
M ártírok és Hősök Közalapítvány a pótigények között bent van és támogatólag fogom javasolni a 
költségvetési támogatást, ami itt van a pótigények között. 
Rossz a kérdés, tisztelt tanácsnok úr, a kérdés nagyon rossz. A kérdést úgy tette fel, hogy akkor is 
megcsináljuk-e saját erőből ezt a 60 millió forintos rendőrlámpa beruházást, ha az állam azt 
mondja, hogy bármennyire neki kéne, ő nem csinálja meg, rossz a kérdés. Ilyen kérdést nem 
szabad feltenni. Azért nem szabad feltenni ilyen kérdést, mert erre a válaszom egyértelműen az, 
hogy nem, de ettől még lesz rendőrlámpa. Nem érdekel, hogy ki az állam, ki van kormányon, 
nem érdekel. Van egy tulajdona valakinek, az nem a miénk, ott kötelezettségei vannak, nekünk is 
van tulajdonunk, ott nekünk vannak kötelezettségeink, ha valami rossz, azt nekünk kell kijavítani.  
M ás helyett nem szeretek dolgozni, mert a rendőrök autóját sem szeretem tankolni, s nem is 
tankolom, megvan az, hogy kinek kell. A közterület-felügyelőknek lenne autója, azt tankolnám, 
mert az a mi feladatunk és a mi felelősségünk. A kérdés feltevést e tekintetben rossz, meg lesz 
csinálva. 
Intermodális csomópont, igen a kérdésére a válasz, mert érinteni fogja a vasútállomás felújítását, 
amelyik egy másik program keretén megy és az előtte lévő csapadékrendezést is természetesen, 
csak nehogy félre értés legyen. Ez a 35 milliárdos beruházás ez nem holnap indul. M egcsináltunk 
egy megvalósíthatósági tanulmányt. Ezt követően megnyílik arra a lehetőség, hogy engedély 
tervet, illetve az engedély terv elnyerésével kiviteli tervet készítsünk, amely 1,2 milliárd 
egyébként, most maga az egész folyamatnak az előkészítése. Abban állapodtunk meg az 
állammal, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt., amely a Kormánynak a Zrt-je, erre a 35 
milliárd forintra a mi elképzeléseinknek megfelelően kiírja a tendert, megtenderezteti a terveknek 
az elkészítését és megtenderezteti magát a kivitelezést. Vagyis, ha az idő engedi jó esetben késő 
ősszel történhet majd valami, akkor, amikor már a kiviteli tervek is elkészültek, mert majd 
engedélyeztetni is kell. Ennek a beruházásnak kb. 70%-a M ÁV beruházást érint. A kérdésére a 
válasz igen, nagyon örülök, hogy a Kormány befogadta a 35 milliárd forintos fejlesztési 
szándékunkat, most elkezdhetjük ütemesen megvalósítani. ”  
 
 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta Polgármester Úrnak, hogy nagyon sok olyan dolog van a 
város életében, aminek a képviselők tudnak örülni, továbbá sok olyan van, aminek a város lakói 
is. Szerinte bármilyen döntést is hoznak, nem az a kérdés, hogy a képviselők mennyire örülnek, 
hanem az, hogy a kaposváriak mennyire elégedettek. Hiszi, hogy ha nem is mindennel 
elégedettek, azt elvárják a testülettől, hogy tisztán és világosan beszéljenek. Akár arról is, hogy 
felvállalják azt, hogy milyen célokat nem sikerült teljesíteni. Elmondta, hogy 2014. azért fontos 
dátum, mert egy négy éves ciklusnak az utolsó éve. Szerinte is szembesíteni kell magukat azzal, 
hogy a vállalt feladatokat milyen mértékben sikerült teljesíteni. Polgármester Úr elmondta, hogy 
mit sikerült és azt is, hogy mit nem sikerült teljesíteni. Hozzátette, hogy válaszában Polgármester 



Úr nem említette az M 67-es gyorsforgalmi autóutat. A Csiky Gergely Színház felújításával 
kapcsolatban megjegyezte, hogy konkrét célként szerepel a várospolitikai programban. Jól 
látható, hogy az Európai Uniótól várják a finanszírozást, ugyanis korábban is ez történt, amikor 
az előző kormányok idején nem sikerült felújítani a Csiky Gergely Színházat. Elmondta, hogy a 
várospolitikai programban 7 milliárd forint szerepel a színház felújítására, akár a 7 milliárd 
forintot, akár a 9 milliárd forintot akarják a beruházásban megvalósítani, az a lényeg, hogy a 
színház legyen felújítva. Ezek szerint nem tudják, hogy mikor, de majd kiderül, hogy az Európai 
Uniós program képes lesz-e finanszírozni a Csiky Gergely Színház felújítását. 
Elmondta az 1800 új munkahely létesítésével kapcsolatban, hogy a 2000-es évek elejétől hallani 
lehet a Polgármester Úrtól, hogy az évtized végére megvalósul Kaposváron a teljes 
foglalkoztatás, és ugyanezt mondta 2000-ben, 2001-ben és a többi évben is. Amit mondd, az 
mindig igaz, csak közben ugranak egy évtizedet. M indig az évtized végére akarják megvalósítani 
a teljes foglalkoztatást. Ha azt mondaná Polgármester Úr, amit a várospolitikai programban 
mondott, hogy 1800 új munkahely létesítésével ez megvalósítható és jelenleg azt mondja, hogy 
1500 új munkahely létesült a városban, akkor nincs messze a cél. Nem érti, hogy miért kell várni 
az évtized végéig. Szerinte valamelyik állítás nem igaz. 
Elmondta a cégek támogatásával kapcsolatban, hogy a Polgármester Úr az előterjesztésben azt 
írja le, hogy az önkormányzati tulajdonú cégeknél a bevétellel nem fedezett működési kiadások 
pénzügyi fedezetére 500 millió forintot akar biztosítani az államtól kapott 1,5 milliárd forintból. 
Hozzátette, hogy a cégeknek szükségük van erre. Lehet azt mondani, hogy nem kívánnak többet 
adni a közös pénzből, működjenek úgy, ahogy akarnak, de jól látható, hogy nem tudják 
megoldani. Nem csak az az érdekük, hogy a kaposváriaknak kevesebbet kelljen fizetni a 
szolgáltatásokért, hanem az is, hogy a szolgáltatások színvonala Kaposváron ne csökkenjen. 
Hozzátette, hogy néhány héttel azelőtt fogadtak el egy előterjesztést, amit szintén a Polgármester 
Úr jegyez, amely azt tartalmazta, hogy a Kaposvári Hulladékkezelési Kft. pályázik 47-48 millió 
forint értékben arra a célra, hogy a rezsicsökkentéssel párhuzamosan a lakosság ne érezzen 
szolgáltatási színvonal tartalom csökkenést, visszafejlődést és ne merüljön fel ellátásbeli 
bizonytalanság. Ezzel az előterjesztéssel elismeri a Polgármester Úr, hogy valamit tenniük kell 
annak érdekében, hogy Kaposváron a szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Szerinte, ha 
elvonják a cégektől a pénzt és nem adnak elég támogatást, akkor könnyen előfordulhat az a 
helyzet, amelyről Polgármester Úr írt az adott előterjesztésben.  
Intézmény felújításokkal kapcsolatban elmondta, hogy azért nem mondott konkrét összegeket a 
felújításra, mert nem tudta volna megmondani, hogy mekkora összeget kell szánni az 
intézmények felújítására. Javasolta a Közgyűlés számára, amelyet határozati javaslatként 
fogalmazott meg, hogy készüljön egy komplex intézmény felújítási tervük, amely minden 
intézmény felújítási szükségletét tartalmazza.  
 
Torma János tanácsnok szerint az előterjesztés első, rövid mondata „Kaposvár ma erősebb,  
mint valaha” nagyon jól megfogalmazza az idei költségvetés lényegét. Látható a költségvetésben, 
hogy ennek bizonyosságát bármelyik része – intézmény felújítás, szociális terület vagy felújítási, 
fejlesztési kiadások – mutatja. Elmondta, hogy a 2013-ban indult Bereczk Sándor Program 500 
millió forintjából bőven jutott a körzetébe is. Ennek keretében több helyen volt út- és járda 
felújítás. Példaként elmondta, hogy a NAV előtti útfelújítás, amely nem csak egy utcát, 
háztömböt érintett, hiszen az egész körzet, a Szondi, Kinizsi, Toldi lakótelepen élők is gyakran 
választják ezt az útvonalat. A Szondi előtt járda felújítás készült, a Toldi utcában több járdánál 
akadálymentesítés történt, a Kinizsi utca nyugati részén járda felújítás történt hosszú szakaszon. 
Továbbá a Kinizsi utcában, a lakók kérésére több helyen épült új járda, a Toldi utcában 



megsüllyedt parkolók javítása készült el.  Örül annak, hogy az idei évben folytatódik ez a 
program, jóval nagyobb költségvetésekkel. A körzetében ezek közül is jó néhány fog elkészülni. 
Példaként mondta, hogy a Kinizsi lakótelep 20-48. közötti terület csapadékelvezetési gondja 
oldódik meg, amely már egy régi, jogos igénye az ott élőknek, mint egy 3,5 millió forintba fog 
kerülni. Elmondta, hogy régebbi kérést teljesítenek azzal, hogy a Kinizsi utca északi oldalán is 
megoldódik a közvilágítás, több mint 7,3 millió forintért. Hozzátette, hogy a Kinizsi utca páros 
oldalán lakók idén megkönnyebbülhetnek, ugyanis megoldódhatnak az épületek között régóta 
észrevételezett parkolási gondok is, amelyek az edzőcsarnok miatt keletkeztek. Idén 8 millió  
forintból új nyomvonalon épül út, így a sportolni vágyók már másik irányból közelíthetik meg a 
Sportcsarnokot és nem kell a házaknál parkolniuk.  
Elmondta, hogy a lakótelepi játszótereiken szerencsére sok a gyerek, emiatt is különösen örülnek 
a játszótereket érintő Gyermekmosoly Programnak. 2013-ban már ennek számos jelét láthatták, 
tapasztalhatták. Több játszótéren készült felújítás, javítás és új játszó eszközök is kerültek 
kihelyezésre, például a Szivárvány Játszótéren. Az idei nyarat is várják már, hiszen az öt új 
játszótér közül kettő a saját körzetében fog elkészülni. Az egyik a Kinizsi lakótelepen, az ABC 
előtt, amelynek a jelei már egy domb formájában láthatóak, a másik pedig a Béke park nyugati 
végén, a jelenlegi játszótérnek a jelentős bővítésével valósul meg. 
Népjóléti Bizottság elnökeként fontosnak tartja, hogy a város szociálpolitikai költségvetéséről is 
beszéljen. Régóta vallja azt, hogy Kaposvár város szociálpolitikája példás, sokszor erőn felül is 
vállalt, azt az elvet követve, hogy senkit sem hagynak az út szélén. A város évek óta 1 milliárd 
forint körüli összeget fordít szociális kiadásokra, amely idén ez még egy kicsit több is. Fontosnak 
tartja, hogy az önként vállalt feladatok továbbra is megmaradjanak, például az ápolási, 
méltányossági díj,  gyógyszertámogatás, Bursa ösztöndíj, stb. Ezeknek az összege megközelíti a 
300 millió forintot. 
Elmondta, hogy előző nap olvasni lehetett az újságban, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
is új készülékkel bővült, újabb rászoruló emberek kaphattak ilyen készüléket. Külön kiemelte a 
„Segítő kezek” programot, ugyanis ezzel bővült ki a szociális terület 2013-ban, több mint 300 
idős kaposvárinak tudnak segíteni a napi gondjaiban,  bevásárlással, orvoshoz való kíséréssel,  
vagy akár a házimunkában is. Ezzel 40 fő kaposvárinak adnak napi nyolc órás munkalehetőséget. 
Elmondta, hogy több közös képviselő is jelezte számára, hogy szeretnének idén is lift felújításra 
pályázni. Kérte Polgármester Urat, mivel korábban is jól működött a társasházak esetében, hogy 
idén is legyen lift felújítási keret, egy 3 millió forintos nagyságrendben.  
Elmondta, hogy a költségvetés elfogadását támogatja és erre kérte a képviselőket is. 
 
dr. Csató László tanácsnok szerint Kaposvár idei költségvetéséről szóló előterjesztésben 
gyakran előfordul a történelmi jelző, amellyel teljes mértékben egyetért. Elmondta, hogy az a 
kormányzati döntés, hogy az ország minden településének teljes adósságát átvállalja az állam, 
szerinte is megérdemli a történelmi minősítés. Elsőként ezt szerette volna kiemelni. Továbbá 
kiemelte, hogy a kormányzati, önkormányzati együttműködésnek, a községek, városok lakossága 
közvetlenül is haszonélvezőivé váltak. A választókerületében jól halad a „M iénk itt a tér” 
elnevezésű komplex program megvalósítása.  
Tájékoztatásul elmondta, mivel Polgármester Úr szavaiból azt lehetett kivenni, hogy a havazás 
esetleg megakadályozza a kazánház építésének a folytatását, de reggel még dolgoztak a 
munkások, remélni lehet, hogy nem lesz komoly fennakadás a Honvéd utcában a kazánház 
átépítése kapcsán. Továbbá elmondta, hogy megkezdődtek a lakóépületek komfortosságát 
szolgáló beruházások is. 
M egemlítette, hogy átadásra került a megújult Petőfi Emlékkönyvtár is, mely a környék egyik 



közösségi centruma lesz. Tavasszal indulnak a közterület felújítások, a megújításokat szolgáló 
munkák is, tehát az idei évben megvalósul az, amelyet már régen szeretnének az ott lakók és a 
városvezetés is, hogy a lakótömb belső területén, illetve a Sávház előtt is igazi közösségi térré 
váljanak.  
Elmondta, hogy végig olvasva az előterjesztést úgy látja, hogy költségvetésük egy takarékos 
gazdálkodást valósít meg, biztosítja, hogy az itt lakók élete könnyebb és gazdagabb legyen. 
Hozzátette, hogy városszerte folytatódnak, illetve megkezdődnek új beruházások. A város és 
közvetlen környéke megfogható anyagi értékekben, utakban, épületekben, parkokban, 
játszóterekben gazdagodik.  
Elmondta, hogy nem feledkezhetnek meg arról, hogy ez a költségvetés a közvetlen anyagi 
gyarapodás mellett a szellem, az oktatás-nevelés, a kultúra kiteljesedését és tovább fejlődését is 
szolgálja. 
Számára mindez azt bizonyítja, hogy Kaposvár 2014. évi költségvetése reális, megalapozott, jól 
átgondolt. Hozzátette, hogy támogatja az előterjesztést és ajánlotta minden képviselőnek. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok számára elhangzott Pintér Attila tanácsnok úr részéről a kérdések 
között egy árulkodó kérdés, hogy honnan vontak el 248 millió forintot, hogy működési többletük 
lehet. Szerinte egy a „Gyurcsányi logika” visszatérése, mert úgy érzi, hogy megpróbál visszatérni 
a múlt, amivel nekik le kellett számolni. Fel sem merül bennük, hogy jobban működhet a 
rendszer és esetleg lehet úgy működtetni rendszert, hogy az nem hiánnyal zárja az évet és nem 
hitelből kell finanszírozni és akár még a városnak megtakarításai is lehetnek. Szerinte a teljes 
foglalkoztatás kritizálása is érdekes azoknak a szájából, akiknek a kormányzása alatt a duplájára 
nőtt a munkanélküliség ebben az országban. Továbbá egyértelműen látszik, hogy összeállt a 
Gyurcsány koalíció a rezsicsökkentés ellenes koalícióvá, hiszen a rezsicsökkentésnél is nem az 
emberekért aggódnak, hanem a cégekért. Fel sem merül bennük, hogy ez mennyit jelent a 
kaposvári embereknek,  mennyi marad a zsebükben, még a szocialista szavazóknak is. Nekik csak 
az számít, hogy a Holding ezt hogyan fogja megoldani. Elmondta, hogy 2010-ben, amikor 
elkezdődött a ciklus, álmában sem gondolta volna, hogy a 2014-es évet a város úgy kezdheti, 
hogy nulla forint adóssága van, hiszen nyolc éven keresztül évről-évre, évente 300-400-500 
millió forintot vittek el a városból. Hozzátette, hogy idén sok-sok milliárdot hozott a magyar 
kormány. Ennek az eredménye az a programsorozat már, ami a saját körzetét és az egész várost 
érinti és az, amit Polgármester Úrnak fél órán keresztül nem volt elég városi szinten elsorolni. A 
körzetét érintve elmondta, hogy ennyi járda az elmúlt 12 évben nem épült összesen, mint ami az 
idei évben – Zöldfa utca, Gyár utca, Pécsi utca több szakaszán, Dankó Pista utca, Vikár Béla utca 
– megvalósul, továbbá csapadékvíz elvezetés a Pécsi utca több szakaszán, a Zöldfa utcában, a 
Gyár utcában, a M onostor utcában, közvilágítás épült a Szentjakabi temetőhöz, zártkerti 
útfelújítási program lesz és, ami különösen kedves a szívéhez, volt sportolóként is, hogy 
futópálya épül a Városligeti tó körül, elkészül a Desedai kerékpárút, Cselgáncs csarnok bővítése 
lesz. Az intermodális csomópont kapcsán elmondta, hogy végre megvalósul az a 12 éves álmuk, 
hogy a Pécsi utcai és a Béla király utcai vasúti átkelőnél felüljáró fog épülni.  
Elmondta, hogy a körzetében van a városban a cigánytelep. Ezen a telepen két olyan program 
folyik, amire sokan azt mondják, hogy felesleges és minek költenek ennyi pénzt, amely a Nostru 
és a Komplex Telep program. Mind a két program olyan, ami segítséget nyújt azoknak az 
embereknek, hogy visszatérjenek a normális civilizált életmódhoz. Hozzátette, hogy ez nem csak 
az ott lakók érdekében van, hanem minden kaposvári és minden magyar állampolgár érdekében is 
van, hiszen ha egy erős város nem segít nekik, akkor csak a saját nyakukra vonják a bajt. Kérte, 
hogy a továbbiakban is az összes ilyen lehetőséget használja ki a város, hiszen a komplex Telep 



program részeinél már most lehet érezni azt, hogy akik felé segítő kezet nyújtanak, azok 
elfogadják, amit nagyon fontos dolognak tart. Elmondta, hogy emellett párhuzamosan a 
közmunkaprogramot is folytatni kell, és amilyen mértékben lehet, bővíteni is, ugyanis a 
szocialista kormányoknak a segélyre épített politikája hihetetlen rombolást végzett e tekintetben. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a Donner, Kaposhegy, Rómahegy, Lonkahegy 
képviselőjeként szól. Hozzátette, hogy elég régóta képviselő és minden költségvetési évben 
felszólalt és hiányolta azt, hogy az út-, híd-, járda felújításokra beállított összegek milyen 
alacsonyak. Amely körzetet képvisel, az zömében családi házas kertvárosi övezet, ahol az 
állampolgárok a várossal, az infrastrukturális szolgáltatásokkal kerülnek kapcsolatba 
elsődlegesen. Örül annak, hogy a Bereczk Sándor Programban tavaly és idén is ilyen összegű 
pénzeket sikerült arra a területre az út-, híd-, járda felújításra átcsoportosítani. Hozzátette, hogy 
tavaly év végén elkezdődött és idén év elején átadásra került több olyan út-, és járda felújítás, 
amelyet meg kell említeni. U gyanis évek óta kérte a Nyár utcai járda felújítását, amelynek egy 
hosszú szakasza jó minőségben elkészült, az ott lakóknak üzente, hogy a hiányzó szakaszok is el 
fognak készülni 2014-ben, továbbá a Kaposrétsor út kibővítése és felújítása elkészült 
megkönnyítve az ott élők életét. Elmondta, hogy a városban egy kis zsákutca és a Galimberti 
utcának felújítása elkészült. Új buszmegállók épültek nem csak a saját körzetében, hanem a 
városban is. Elmondta, hogy az idei költségvetés tartalmazza a Hegyalja utca felső részének az 
útfelújítását és járdaépítését, továbbá a Ballakúti utca nagyon rossz minőségű járdájának 
felújítását, a Géza utcának a felső részének járdafelújítását, a Bartók Béla utca felső részének a 
komplex felújítását, a Kodály Zoltán utcában árokburkolást, a Zrinyi utcában és a Szigetvári 
utcában járdaépítéseket. Az építkezések és felújítások kapcsán a helyi vállalkozóknak munkát is 
adnak, és ezáltal dolgozókat tudnak foglalkoztatni. 
M egemlítette, hogy a körzetében lévő templom felújításához is a város részben hozzá fog járulni,  
amelynek az állapota az elmúlt évtizedekben eléggé leromlott, amely nem önkormányzati feladat, 
de az Önkormányzat is átérzi a felelősséget, hogy támogatni és segíteni kell ezt a közösséget. 
Beszélt az intermodális csomópont jelentőségéről, amelynek az egyik kedvezményezettjei a 
Donneriek lesznek, mert lényegesen könnyebb és kulturáltabb lesz a megközelítés a két városrész 
– a belváros és a körzete – között. Tudomásul vették, hogy ennek a befejezése három-négy-öt év 
múlva fog megtörténni, de az előkészületek alapján biztos benne, hogy el fognak készülni. 
Örömmel támogatta a 2014. évi költségvetést. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok elmondta, hogy 25 éve várnak arra, hogy valami 
elkezdődjön a magyarság történelmében, ami nem a megszorítás, az elbutítás, a leszegényítés 
útján halad. Az elmúlt 3,5 évben olyan kormány irányítja az országot, aki segít, aki próbál 
megoldásokat keresni az elmúlt évék keserveire. Szerinte ennek köszönhetően Kaposváron is el 
tudott indulni egy olyan fejlesztési program, ami példamutató lehet más városok számára is. 
Hozzátette, hogy a Bereczk Sándor Program felfordította a város életét. A cseri városrészben 
járdákat, utakat adtak át, buszmegállót újítottak fel, csatornarendszereket építettek ki. A 
Töröcskei tóhoz vezető út járhatóvá vált, a horgászok és az ott lakók nagy örömére.  Elmondta, 
hogy a Donneri városrészben – az Erkel utcában – évtizedes gondok oldódtak meg a 
vízelvezetéssel, ugyanis nem a házak alá folyik a víz. Elmondta, hogy a Szegfű utca lakói évek 
óta kérik a lépcső rendbetételét és egy korlát megépítését, amely szintén elkészül a tavasz 
folyamán. Megszépül és megújul a Rét utcai orvosi rendelő, a donneriak és az orvosok nagy 
örömére. A Zselic kertváros és a Cseri dűlő utjai is megújultak, illetve megújulnak rövid időn 
belül. Elmondta, hogy a négysávos út mindkét oldalán buszmegállóban várhatják a buszt, így 



megszűnt a balesetveszély mindenki örömére. Töröcskén szintén vízelvezető árok épült, útjavítás 
történt és, ami a legfontosabb szintén régi álom valósult meg a csuklós buszforduló elkészültével, 
ugyanis így a reggeli és az esti tumultusban nem kell nyomorogni az utasoknak. Elmondta, hogy 
többen felhívták és megköszönték neki a felújításokat és elmondta nekik, hogy köszönjék meg 
önmaguknak, hogy egy olyan Kormányt és olyan városvezetést szavaztak meg, akik a feladatukat 
ígéretüknek megfelelően végzik, számukra a legfontosabb az ország, a város lakóinak életének 
jobbá tétele. Hozzátette, hogy ez még csak a kezdet, ezután is építkeznek, erősödnek, 
munkahelyeket létesítenek, munkára szoktatják az önhibájukon kívül tönkretett, leépített 
társadalmat. 
 
Kiss Tamás képviselő örült annak – ami már egy korábbi Közgyűlésen is elhangzott – hogy 
rendőrlámpák épülnek meg az állami utakon. Szerinte félreértés történt, ugyanis egy szóval sem 
mondta, hogy a közmunkát lenézné, de az, hogy az 500 közmunkásnak a 2/3-a nyolc általánossal 
vagy annyival kevesebbel rendelkezik, és emiatt nem tud elhelyezkedni, az egy hosszabb vitát 
igényelne, hogy kinek a hibája. Szerinte a helyi pénz Svájcban elég jól működik és nagyobb 
ráfordítással meg lehet oldani,  hogy helyi pénz is legyen Kaposváron, hogy tényleg erős város 
lehessen Kaposvár. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő egy olyan tételről beszélt, amely nagyon szerényen meghúzódik, 
ugyanis a pótelőirányzat fejezetnek a 9.6 bekezdése alatt található. Szerinte azért ilyen szerény, 
mert eddig a költségvetésekben nem nagyon találkozhattak vele. Konkrétan az, hogy Kaposvár 
20 millió forinttal templom felújításokban is segédkezik. Szerinte a város megértette és elfogadta 
Reményik Sándor gyönyörű versének a mondanivalóját, hogy „ne hagyjátok a templomot és az 
iskolát”, ugyanis ez egy sorozat, mert a Kaposfüredi templom megújult, Toponáron a templom 
egy része megújult, elkészült a Kálvária, továbbá a Kecelhegyi kápolna, amely el fog készülni. 
Elmondta, hogy január 19-én volt templombúcsújuk és a Szent M argit templom teljes belseje 
megújult, amelyet ajánlott mindenkinek, hogy nézze meg. Elmondta, hogy úgy van vele – és 
bizonyára többen is – ha bárhova elmegy mindenütt a templomot, az Isten házát keresi meg és ha 
azt megnézte, akkor tudja, hogy ott milyen emberek laknak és valószínű, akik Kaposvárra jönnek,  
azok is ugyanezt teszik és nem mindegy, hogy Kaposvár templomai és különböző egyházi 
létesítményei milyen állapotban vannak. Szerinte azért van nekik erre szükségük,  mert a 
mindennapi élethez erő kell. Végszóként elmondott egy bibliai idézetet: „Uram, nem csodákért és 
áldozatokért imádkozom, hanem csak erőér  a mindennapokhoz.” Azt kívánta, hogy minden 
kaposvári ezekbe az egyházi létesítményekbe kapja ezt meg a további munkához. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő elmondta, mint a Tüskevár, Kecelhegy és Cser városrészének 
képviselője, hogy ő is hosszú listát adott le az elvégzendő feladatokról, de látja a lista végét a 
Bereczk Sándor Programnak köszönhetően. Időszerű volt azoknak a járdáknak a felújítása, 
amelyek még úgy készültek, hogy nem csináltak nekik alapot és a fák gyökerei felnyomták a 
burkolatot és így bizony életveszélyes volt rajta a közlekedés. Fontos dolognak tartotta a 
buszvárók és a csapadékelvezetés elkészítését, de legjobban annak örült, hogy a Hajnóczi utcai 
közösségi ház megújul. Mindig is fontos volt a környékbelieknek, de az utóbbi években komoly 
közösségi centrummá nőtte ki magát, ahol van kézműves szakkör, nyugdíjas szakkör, énekkar,  
kismama klub, egészségmegőrző foglalkozás, továbbá idegen civil szervezetek, klubok is 
bejárják ezt a helyet. Véleménye szerint a közösség egy nagyon fontos szociálpszichológiai 
fogalom, mert a közösség hálóként tartja össze a kapcsolatokat. Úgy látszik, hogy az embereknek 
lett hova menni, lett kivel beszélni, lett hova tartozniuk. Fontos dolognak tartja ezt egy város 



életében. Szerinte akkor lesz igazi öröm, ha ennek a közösségi háznak a másik fele, az 
egészségügyi szolgáltató fele is meg fog újulni, mert akkor igazán egy hasznos gyöngyszeme lesz 
a környéknek. 
 
Oláh Lajosné alpolgármester elmondta, hogy valamennyi képviselőtársa beszámolt azokról a 
„kellemes” intézkedésekről, amik a Bereczk Sándor út-, és járda felújítási programnak 
köszönhető. Csatlakozva ehhez a körhöz elmondta, hogy a választókerületében, a Nagyszeben és 
a Szombathely utcában csapadékvíz elvezetési probléma oldódott meg, amely a ott lakók régi 
vágya volt. További munkák is várhatók még, amelyek az Arany János utcát, a Kisfaludy utcát, a 
Léva utcát és a Losoncz köz területét érinti. Reméli, hogy hasonló közérzetjavító intézkedésben 
lesz részük, ha befejeződik a Domusz tömb és a Sávház rehabilitációját. Elmondta, hogy a 
Sávházban végre sikerült a lépcsőházakat és a liftek környékét bekamerázni, ezt pedig az ott élők 
biztonsága és az önkormányzati vagyon megóvása érdekében történik. Hozzátette, hogy rendet 
kell tenni és rendnek kell lennie a Honvéd utcában a Kínai és az Éjjel Nappali Bolt előtt, amely 
csak pénz kérdése. Szükségük van arra, hogy magukban is legyen igény, hogy a rendet ne csak 
kialakítsuk, hanem azt meg is tudjuk őrizni és kell az is hozzá, hogy egy felelősségteljes 
magatartást tanúsítsanak, betartsák az együttélés rendjét, a közlekedés rendjét és a parkolás 
rendjét, ugyanis ennek csak akkor lesz értelme. 
 
Mihalecz András tanácsnok elmondta, hogy a költségvetési vitákkal kapcsolatban azt 
szokhatták meg az elmúlt években,  hogy az ellenzék oldaláról gyakorlatilag soha egyetlen egy 
alkalommal nem hangzott el egy elégedett gondolat sem. Szerinte egy költségvetésben soha sem 
tökéletes, ezért előfordulhatnak hibák és ezáltal nem lehet olyan, hogy azzal mindenki 
maximálisan elégedett legyen. Ilyenkor arra gondol az ember, hogy a kritizáló nem a saját bőrén 
és tapasztalatain keresztül fogalmazza meg a véleményét, hanem egyfajta pártpolitikai hozzáállás 
tükröződik a véleményében. Szerinte ez egy hiba, mert ha így közelítik meg akármelyik oldalról 
is, akkor annak tűnik a beszélgetés vagy a hozzászólás, mintha két vagy három városban élnének.  
Szerinte egy költségvetés végső kritikáját, azt nem a Képviselő testület fogja megadni, hanem 
maximum támogatni tudják,  ugyanis a végső döntést és az igazi bíráskodást, azt a kaposváriak 
fogják eldönteni, amit négy évente meg is tudnak tenni látványosan, de év közben is  meg tudnak 
szólalni akár kritikával élve, akár pedig a köszönet kinyilvánítással. Elmondta, mint a Toponári 
városrész önkormányzati képviselője, hogy azt tapasztalta az elmúlt években, mivel a toponári 
lakosok nagyon kritikusak, hogy nagyon sokszor megkapta azt a kritikát és azt a véleményt, hogy 
igyekezzen minél inkább érvényesíteni azt az akaratot, hogy Toponár jobban fejlődjön.  
Hozzátette, hogy egyre kevésbé kérik ez tőle, de nem azért mert elfáradtak, hanem mert azt érzik, 
hogy a nehézségeik ellenére a város vezetése igyekszik a legmaximálisabb módon odafigyelni az 
ott élő emberek igényeire és azok kielégítésére. Amely megmutatkozik a járdákban, a 
közintézményekben, a lakók felé szóló szavakban és szerencsére abban is van lehetőségük, hogy 
megmutatkozik olyan kulturális értékeik megmentésében, amely az egyház tulajdona, de úgy érzi 
a város, hogy mégiscsak dolga van ott és segítsen, hogy az ott élő közösségek minél jobban 
érezzék magukat. Ennek köszönhetően azt érzi, hogy az ott élő emberek egyre elégedettebbek.  
Nem tartja értelmes vitának azt, hogy belekötnek olyan számokba, hogy 1500 ember dolgozik 
vagy sem, mert ilyenkor nem a Polgármester Úrral vitatkozik, ugyanis nem a Polgármester Úr 
számolja meg ezeket az embereket, hanem a kapott adatok alapján ad tájékoztatást. Bízok a 
dolgozókban, akik ezeket az adatokat megteremtik. Ilyenkor azoknak a szavát vonják kétségbe,  
akik itt dolgoznak. Hozzátette, amikor a költségvetés bizonyos pontjában találnak hibákat és 
kötekedő szándékkal fogalmazódik meg valami, akkor nem a Polgármester Úrral van vitájuk,  



hanem azoknak az embereknek nem hiszik el a jó  szándékát és a munkáját, akik egyébként 
hosszú évtizedes vagy éves tapasztalatai alapján a lehető legjobbat szeretnék és Polgármester Úr 
az aláírásával ezt jegyezze, és ki tudjon érte állni. Szerinte, ha valaki politikai hibát is próbál 
kreálni egy költségvetésből, akkor ne úgy tegyék, hogy egyes pontokba kötnek bele, hanem az 
egésznek a szellemiségét kellene vizsgálni. Szerinte, ha megnézik, hogy a költségvetés filozófiája 
és megközelítése milyen, akkor lehet kritikát mondani az aláíróval szemben, hogy ő az emberek 
oldalán áll és javát akarja a nehézségek ellenére is, vagy pedig egyes cégek és fiskális politika 
követi a gondolatait. M ert, ha az utóbbi, akkor a szociális szférát el lehetne hanyagolni, akkor 
bizonyos beruházásokat félre kellene tenni, ami csak a közjónak jó, de anyagi értéke olyan 
értelemben nincs, de mégis csak a közösség lelki életét építi. Javasolta, ha van még kritika, akkor 
ebbe az irányba fogalmazzanak meg. Szerinte ezt a költségvetést azért lehet jó érzéssel elfogadni 
az esetleges hiányosságaival szemben, mert a fő elve az, hogy az itt élő közösségek felé minél 
többet tudjon tenni a város a rá rótt nehézségek ellenére is.  Javasolta minden képviselőnek, hogy 
fogadja el az előterjesztést. 
 
Szita Károly polgármester „Nagyon szépen köszönöm, kivétel nélkül mindenkinek a 
hozzászólását. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy soha ne választási ciklusokba 
gondolkodjanak, amikor egy városról beszélnek. A város az nem választási ciklusokból él, nem 
négy évekbő l. Egy város az nem négy évre gondolkodik,  az elmúlt évtizedeinket is azzal 
töltöttük, hogy soha sem azzal foglalkoztunk, hogy jaj most aztán mit csináljunk mert jön az 
önkormányzati választás vagy jön a polgármester választás, nem ez határozza meg a 
gondolkodásunkat, nem ez határozza meg várospolitikánkat és nem határozhatja meg a 
„Kaposvár a legfontosabb” címet viselő várospolitikai programunkat is. Nem osztjuk le négy 
évekre, hanem egyetlen egy célt szolgál, hogy mindig tovább jussunk a tekintetben, hogy az itt 
élők jobban érezzék magukat ebben a városban. És ez választási ciklusoktól teljesen független.  
Nagyon szépen köszönöm kivétel nélkül mindenki hozzászólását, mindent tudomásul vettem, 
áprilisba behozzuk a liftfelújítási keretet, pályázati rendszerben és megtöltjük tartalommal,  
kivétel nélkül mindenkinek a hozzászólását köszönöm. Hozunk egy határozati javaslatot arról, 
hogy a meglévő intézmény felújítási tervünket aktualizáljuk, mert van minden egyes 
intézményünkre pontosan meg van az, hogy melyik mellékhelyiséget kell felújítanunk, mert az 
még nincs felújítva, minden meg van, hiszen régóta ebből dolgozunk, és ebből vesszük elő azokat 
a dolgokat. Azokat, majd valamikor a nyár folyamán az új pályázati rendszer tükrében is ide 
hozzuk Önök elé, erről hozunk most majd egy közgyűlési határozatot is. És jó szívvel javaslom 
mindnyájuknak. Azon képviselő Hölgyeknek és Uraknak, akik fontosnak tartották azt, hogy „az 
út a jövőbe vezet”, persze mondjuk azt, az út-, és a járdaépítéseknél, ez igaz, de azért az se járja,  
hogy nem csináljuk meg azt, hogy ha valahol kátyús. Mert felsorolták azokat helyben 
megvalósult, az ottaniak életminőségét javító és régi kérésüket teljesítő beruházásainkat, 
felújításainkat, amiket megtettünk az elmúlt esztendőben. És nagyon örülök annak is, hogy 
fontosnak tartották azt is elmondani, hogy mi az, amit a helyiek kértek Önöktől és most 
megjelenik a 2014-es költségvetésben, ez a legfontosabb e tekintetben. Ezek a legfontosabb 
dolgok és ezért örültem neki, hogy ezt felsorolták. Tisztelt Hölgyek, Urak a bizottsági módosító 
indítványokat mindegyiket elfogadom, ebben van benne a M ártírok és Hősök Közalapítványnak a 
támogatása is és azokat támogatjuk, így nem is sorolom fel őket. Akik a bizottsági módosító 
indítványokat támogatják, sorolom is azért őket a Pénzügyi, Jogi bizottságon fogalmazódtak meg 
és azt szedte össze és az Oktatási, Tudományos és Kulturális bizottságon fogalmazódtak meg, 
azokat támogatjuk. A költségvetésben bent szerepel a Töröcskei színpad is, a Toponári 
Településrészi Önkormányzat majd a polgármesteri keretből konkrét célok meghatározására kerül 



kielégítésre és Füreden pedig legfontosabb célunk most a ravatalozónak a megépítése és 
felépítése. Így kérem, hogy támogassák a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Jogi,  
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és az Oktatási Bizottságnak a javaslatait.” 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2931   Száma: 14.01.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító 
javaslatairól az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2932   Száma: 14.01.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az intézmény felújítási tervük aktualizálásáról – és a pályázati kiírások 
tükrében aktualizált formában a testület elé terjesztik – az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Szavazás eredménye 
 

#: 2933   Száma: 14.01.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
5/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a M agyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 

Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 

Saját bevételek összege 5.168.477 5.319.119 5.474.280 

Saját bevételek 50 %-a 2.584.239 2.659.559 2.737.140 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

 

1.186.918 

 

1.197.583 

 

1.198.652 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           M olnár György gazdasági igaz gató 

Határidő:                     2014. december 31.  



2. A Közgyűlés az 1967/2013.(XII.17.) kormányhatározat alapján Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére biztosított 1.500 millió Ft központi támogatás 
felhasználását az alábbi célokra hagyja jóvá: 
- Önkormányzati feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján ellátó önkormányzati 

meghatározó többségi tulajdonú gazdasági társaságok részére a bevétellel nem 
fedezett működési kiadások pénzügyi fedezetére nyújtott önkormányzati támogatás 
finanszírozására 500 millió Ft. 

- Az önkormányzat által üzemeltetett oktatási intézmények, valamint az önkormányzati 
fenntartású városüzemeltetési, sport- és közművelődési intézmények működési 
kiadásaira 400 millió Ft (személyi juttatások és járulékait, energia- és 
közműköltségek, illetve egyéb dologi kiadások).  

- Az önkormányzati utak, járdák felújítására 600 millió Ft. 
 
            A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           M olnár György gazdasági igaz gató 

Határidő:                     2014. február 28.  

 

3. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti 
gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           M olnár György gazdasági igaz gató 

Határidő:                     azonnal 

 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 
illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének fenntartói 
felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           M olnár György gazdasági igaz gató 

Határidő:                     2014. december 31. 

 

5. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 2015. évben a Polgármesteri Hivatal 
ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabványok szerint működtetett integrált irányítási 
rendszerének tanácsadói támogatására 1.150 e Ft-ot, az ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi 
szabvány szerint kiépített rendszer kockázatelemzés és értékelésének felülvizsgálatára 
490 e Ft-ot, a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez szükséges tanácsadói támogatásra 700 
e Ft-ot biztosít. 
 



Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           dr. Nadrai Norbert igazgató 

                                    M olnár György gazdasági igazgató 

Határidő:                     2015. január 15. 

 
6. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2014. évi bevételeibő l 12.600 e Ft-ot a 

költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz, a szennyvízszivattyúk értéknövelő felújításához használ fel, 1.500 
e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez a természeti és az épített környezet 
védelmét szolgáló tevékenységek pályázat útján történő támogatására. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati 
eljárás lefolytatására. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Szirják Imréné igazgató 

                                    M olnár György gazdasági igazgató 

Határidő:                     2014. december 31. 

 
7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére a KEOP-1.1.1/2F-09-2010-0004 azonosítószámú Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében 2014. évben 
legfeljebb 150 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a kölcsönt a pénzügyi forrásai 
rendelkezésére állásakor folyamatosan, legkésőbb 2014. december 31-ig köteles 
visszafizetni. A Társulás az Önkormányzat rendelkezésére álló likvidhitel mindenkori 
kamatainak megfelelő kamatot köteles fizetni. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

 
           Felelős:               Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:   Molnár György igazgató 
           Határidő:            2014. március 31. (szerződéskötésre) 
 

8. A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére jóváhagyott 8.000 e Ft kölcsön 
visszafizetési határidejét 2014. február 28-ra módosítja.  

 
           Felelős:              Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:  M olnár György igazgató 
           Határidő:            2014. február 28. 
 
 
 
 
 
 



9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város aktualizált intézmény-
felújítási tervéről tájékoztatást kér. 

 
           Felelős:              Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
           Határidő:            2014. április 24. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2934   Száma: 14.01.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 1/2014. (I.29.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, mely a jegyzőkönyv 14. számú 
mellékleteként csatolva. 

 
-----2. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta az előterjesztés tartalmát, mely szerint a Zaranyi 
lakótelepen intézkednek arról,  hogy határozott és rendezett formában a zöldhulladék szállításba 
beveszik ezt a lakótelepi részt is. Ismertette az ÉF és a Kamarák módosítást, hogy az 
előterjesztésben szereplő „társasházi lakások” helyett „több lakásos lakóépület” megnevezés 
szerepeljen. 
 
Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző kiegészítésként elmondta, hogy az ÉF és a Kamarák 
javaslata nem módosító javaslat, hanem a vitában elhangzott javaslat, de szakmailag nem pontos. 



Hozzátette, hogy a rendelet-tervezetet minden bizottság támogatott. 
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2935   Száma: 14.01.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 2/2014. (I.26.) önkormányzati 
rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.)  
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 15. számú mellékleteként 
csatolva. 
 

-----3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

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

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

 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2936   Száma: 14.01.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 3/2014. (I.29.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló  
7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 16. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról----- 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2937   Száma: 14.01.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 4/2014. (I.29.) önkormányzati 
rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására 
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról, mely a jegyzőkönyv 17. számú mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Tervének valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési 

stratégia módosításáról és ezek partnerségi egyeztetésének szabályairól----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kapcsán voltak bizottsági javaslatok, 
amelyeket támogatnak. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságnak a javaslatát elfogadásra javasolják,  de a Jogi,  Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottságnak az egyik javaslatát, mely szerint „a Közgyűlés következő 
ülésére kerüljön be a szervezeti és működési szabályzatot önállóan mellékletként tartalmazó 
Partnerségi terv”, nem értenek egyet. Az ide hozott Partnerségi tervet kéri, hogy fogadják el,  
továbbá nincs is jogosítványuk arra, hogy Szabó Zoltánt, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
vezetőjét utasítsák. Elmondta, hogy a másik javaslat pedig az, hogy a Közgyűlési döntést 
megelőzően előkészítő szakban a Közgyűlés és a bizottságok tagjainak a javaslattételes 
véleményformálásra legyen lehetőségük. Nem javasolja, ugyanis a Közgyűlés SzM Sz-ben 
szabályozta, hogy milyen bizottság milyen előterjesztéseket véleményezhet. Ismertette a másik 
javaslatot is, amely a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyéb javaslatai, amely a 
rendelethez kapcsolódik, amelyet teljes egészében elfogadásra javasolnak. 



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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Pintér Attila tanácsnok szerinte nem arról van szó, hogy a Jogi, Ü gyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság által megfogalmazott javaslat azt kezdeményezné, hogy a 
Partnerségi véleményeket blokkolják, korlátozzák vagy véleményezzék, hanem arról van szó, 
hogy még az integrált településfejlesztési stratégia utolsó döntését megelőzően nekik is – a 
Közgyűlésnek, a bizottságoknak és tagjainak – legyen lehetősége az előkészítési szakaszban 
intézményes formában részt venni. Véleménye szerint a közgyűlési három perces viták és egy 
utolsó körös bizottsági ülés kevésbé alkalmas arra, hogy egy ekkora anyagot meg tudjanak 
beszélni. Ahogy Polgármester Úr mondta, szerinte sem ciklusokból áll egy város élete, hanem 
hosszú távú fejlesztési elképzelésekből és célokból, amelyeket közösen alakítanak ki. Szerinte 
van helye a döntéshozatalban egy olyan lépésnek, amikor ilyen döntésre egy kicsit több 
lehetőséget kapjanak. Korábban az integrált városfejlesztési stratégia kialakításánál megtették és 
az utolsó döntést megelőzően a Polgármester Úr elfogadta azt a javaslatát, hogy kicsit később 
döntsenek, hogy több ideje legyen a Közgyűlésnek áttanulmányozni és átnézni a stratégiát és, 
hogy tudjanak megfogalmazni javaslatokat az anyaghoz. Hozzátette, hogy vannak közös céljaik,  
amikre fel tudnak zárkózni mindannyian. Kérte és kezdeményezte, hogy erre egy kicsit több 
lehetőséget kapjanak a végső, utolsó döntést megelőzően.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok magyarázatként elmondta a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság javaslatát illetően, hogy az előterjesztést a bizottság támogatta, de ehhez hozzátartozott 
egy Partnerségi terv is, amelyet nem a Polgármesteri Hivatal készített el, hanem a 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. Hozzátette, hogy a Partnerségi terv műfaja teljesen eklektikus. 
Elmondta, hogy a tartalmával egyetért, de vannak benne történelmi részek, továbbá szervezeti 
ábrák és Szervezeti és Működési Szabálynak megfelelő részek is. Szerinte eléggé áttekinthetetlen 
és, ha egy eljárási rendet szeretnének leszabályozni a későbbiekben, hogy ilyen esetben milyen 
partnereket kell bevonni, mikor és milyen feladat és hatáskörben. Elmondta, hogy a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságon nem a Partnerségi terv egésze ellen beszélt, hanem 
szerinte össze van keverve sok fajta műfaj és ezeket külön kéne választani. Véleménye szerint 
egy egyszerű Szervezeti és Működési Szabályzatot kellene megfogalmazni, mint, ahogy már utalt 
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság is a Partnerségi tervbe, hogy a tagok 
ne név szerint legyenek megjelölve. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a Partnerségi tervbe Szabó Zoltán, a 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. vezetője azt írta le, ami kell ahhoz, hogy a pályázataik sikeresek 
legyenek. Hozzátette, hogy ez a Partnerségi terv a Közgyűlés elfogadott együttműködő partnerek 
névsorát tartalmazza. Pintér Attila tanácsnok úrnak elmondta, hogy a Közgyűlés és a bizottság 
saját magának nem lehet partnere, ezekben a kérdésekben a Közgyűlés dönt.  
 
Szita Károly polgármester helytállónak tartotta, amit dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr 
elmondott. Elmondta, hogy a város nagyfoglalkoztatóival arról beszéltek, hogy mik az 
elkövetkezendő esztendőben az elképzeléseik, hogy képzelik el saját maguk életét és ezt 
beillesztik a város életébe. Hozzátette, hogy fog találkozni vállalkozókkal, civilekkel,  
pedagógusokkal, orvosokkal, egyetemi professzorokkal, a gazdasági élet szereplőivel, a nagyobb 



foglalkoztatókkal, a nagyobb gyárakkal és üzemekkel, továbbá lesznek lakossági beszélgetések, 
ezáltal egy nagyon széles körű társalgási folyamat fogja meghatározni, hogy a településfejlesztési 
koncepciót milyen irányba alakítsák ki. Elmondta, hogy fog mindenkinek időt adni arra, hogy 
amikor elkészült a vitaanyag, ugyanis addig nem fogja sem bizottságok, sem pedig Közgyűlés elé 
vinni az anyagot. 

Szavazás eredménye 
 

#: 2938   Száma: 14.01.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 
javaslatáról, mely szerint a rendelet-tervezet  3. mellékleteként jelölt partnerségi tervben az egyes 
tagok ne név szerint, hanem csak titulus szerint legyenek megnevezve az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

Szavazás eredménye 
 

#: 2939   Száma: 14.01.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság rendeletmódosító 
javaslatainak elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Szavazás eredménye 
 

#: 2940   Száma: 14.01.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
6/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Szerkezeti Tervének 
módosításával kapcsolatos javaslatot és a 108/2013. (VI.06.) számú önkormányzati 
határozat 1.) pontjával jóváhagyott módosítás tekintetében Kaposvár településszerkezeti 
tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár településfejlesztési 

koncepciójának és integrált városfejlesztési (településfejlesztési) stratégiájának 
felülvizsgálatának szükségességéről szóló előterjesztését, és elrendeli azok módosítását 
annak érdekében,  hogy a Kaposváron tervezett fejlesztések az EU 2014-2020 időszak 
operatív programjaihoz illeszthetők legyenek. 
 

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

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvár településfejlesztési 

koncepciójának és integrált városfejlesztési (településfejlesztési) stratégiájának 
felülvizsgálatához és módosításához készített Partnerségi tervet és azt az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 



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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2941   Száma: 14.01.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 5/2014. (I.29.) önkormányzati 
rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 70/2005. (XII.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 18. 
számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természe tvédelmi területté 
nyilvánításáról  szóló 22/1994. (V.18) önkormányzati  rende let módosításáról----- 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a megkezdett egyeztetésekről megérkezett a 
válasz és támogatják az előterjesztést. 
 

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

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2942   Száma: 14.01.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 6/2014. (I.29.) önkormányzati 
rendeletét a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv 19. számú mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében az elektronikus 
szavazásra kiküldött napirendi pontok dátumaként, és a határozattervezetek megnevezésében 
szereplő dátum el lett írva, a helyes dátum pedig 2013. július 17. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2943   Száma: 14.01.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
7/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 

 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok 

alapján jóváhagyja a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 
végző KAVÍZ Kft. jegyzett tőkéjének 46.870 ezer Ft-tal való emelését. 

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2014. január 31. 
 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok 

alapján jóváhagyja a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 
végző KAVÍZ Kft. jegyzett tőkéjének belépéssel, 100 ezer Ft-os új üzletrész kibocsátásával, 
Kaposfő Község Önkormányzat által történő emelését. 

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  M olnár György igazgató 
      Határidő:            2014. január 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-----8. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa  Gy.  u. 10. sz. alatti udvari  üres lakás bérlakás  
állományból történő  kivonásáról ----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2944   Száma: 14.01.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
8/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10. 
sz.  (hrsz:  51/B/1)  alatti üres, 42,08 m2-es udvari önkormányzati lakást a bérlakás-
állományból kivonja, a kivonást követően nyilvános pályázat útján értékesíti. 

 

Felelős:                   Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:       Molnár György  igazgató 

Határidő:                 2014. január 30. ( k ivonásra)    

 
 
 



-----9. Előterjesztés az Axel S pringer- Magyarország Kft. kérelméről----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a telekkönyv és a tényleges állapot között eltérés 
van, ezért készült egy pontosított határozati javaslat, ami kiosztásra került. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző elmondta, hogy a tényleges négyzetméter kevesebb és ezért 
valamennyivel kevesebbet fizetnek. 
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2945   Száma: 14.01.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
9/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 2./a sz. 
alatti ingatlan földszintjén lévő,  az ingatlan-nyilvántartásban összesen 97,30 m2, a valóságban 
74,82 m2 alapterületű helyiségcsoportot 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA, az I. emeletén lévő, összesen 
366,88 m2 alapterületű helyiségcsoportot 1.000,- Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díjjal, mindösszesen 
456.664,- Ft/m2/hó + ÁFA bérleti díjért 2014. március 1. napjától határozott 3 éves időtartamra 
az Axel Springer-  M agyarország Kft. részére bérbe adja.  A bérleti díj minden év január 1.  
napjától a KSH által közzétett infláció mértékével emelésre kerül. 

 



Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. március 1. (szerződéskötésre) 
 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvár, S omssich P. u. 15. sz. alatti állami tulajdonú ingatlan  
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2946   Száma: 14.01.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a M agyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Kaposvár, Somssich Pál u. 15. szám alatti, 
923 helyrajzi számon felvett, „kivett általános iskola” megnevezésű, 1.5665 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 



Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1)  bekezdés 1.  és 9.  pontjaiban meghatározott 
településfejlesztési és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és állami vagy egyházi fenntartású közintézmény elhelyezése céljára 
kívánja felhasználni. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról, hogy az igényelt 

ingatlan helyi jelentőségű védettség alatt áll,  és az ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. február 28. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kaposvár, Somssich P. u. 15. sz. alatti, 923 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon 
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  értelem szerint 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Kaposvár, Somssich P. u. 15. sz. alatti, 923 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
Határidő:  értelem szerint 



-----11. Előterjesztés a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni küzdelmet 
célzó pályázat benyújtásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2947   Száma: 14.01.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
11/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Norvég Alap 2009-2014 keretében a 
klímaváltozás elleni küzdelmet célzó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 100 % támogatási intenzitású 

Norvég Alap 2009-2014 konstrukció keretében a “Tackling climate change - Klímaváltozás 
elleni küzdelem” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a felhívásban meghatározott 
maximális támogatási összeg (jelenleg 50.000 euró) igénylésével.  

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2014. január 31. 



2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges partnerségi megállapodás aláírására utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2014. február 28. 

 
 

-----12. Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos további 
közgyűlési döntések meghozataláról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2948   Száma: 14.01.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
12/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a M agyarország 2014.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel, valamint az ÁKK által 
kiadott útmutató alapján az alábbi határozatokat hozza: 



 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67 - 68. §-aiban foglaltak végrehajtása 
érdekében 1.307.848 darab 0,8770 CHF névértékű értékpapírt 1.146.982,70 CHF 
összegben 2014. február 28-ai értéknappal visszavásárol a 2007. december 21-én 
kibocsátott, jelenleg a S berbank Magyarország Zrt. tulajdonában lévő 
HU0000341441 IS IN azonosítószámú Kaposvár I. elnevezésű Kötvényből.  
A visszavásárlással kapcsolatos pénzügyi kötelezettség teljesítése az Államadósság Kezelő  
Központ általi átvállalással történik 2014. február  28-i értéknappal, és az Önkormányzat, 
mint Kibocsátó a Sberbank Magyarország Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti. 
A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a polgármestert a 
Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) által kialakított eljárási rend alapján 
végrehajtandó sorozat teljes törléséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, a kapcsolódó 
dokumentumok aláírására és a megállapodások megkötésére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  

 
2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban foglaltak 
végrehajtása érdekében a BH-4722/2007. számú 2007. augusztus 7. napján kötött 
hitelszerződés alapján a Sberbank M agyarország Zrt. felé fennálló 733.679.580.-  Ft összeget 
2014.02.28-i értéknappal végtörleszti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  
 

3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a M agyar Állam által átvállalt 
adósságállománya tekintetében a Sberbank Magyarország Zrt. a teljesítést az Önkormányzat 
helyett a M agyar Államtól elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  

 
4.) A Közgyűlés az 1-3) pontokban foglaltakkal összefüggésben az adósságátvállalás  

végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a M agyar Állam, az Önkormányzat és 
a Sberbank M agyarország Zrt. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések 
aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  
 



5.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67 - 68. §-aiban foglaltak végrehajtása 
érdekében 4.425.413 darab 0,9375 CHF névértékű értékpapírt 4.148.824,98 CHF 
összegben 2014. február 28-ai értéknappal, a legkésőbb 2014. február 28-ig megkötésre 
kerülő megállapodásban foglaltak szerint visszavásárol a 2007. december 21-én 
kibocsátott, jelenleg a K&H Bank Zrt. tulajdonában lévő HU0000341466 ISIN 
azonosítószámú Kaposvár III. elnevezésű Kötvényből.  
A visszavásárlással kapcsolatos pénzügyi kötelezettség teljesítése az Államadósság Kezelő  
Központ általi átvállalással történik 2014. február  28-i értéknappal, és az Önkormányzat, 
mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti. 
A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a polgármestert a 
Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) által kialakított eljárási rend alapján 
végrehajtandó sorozat teljes törléséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, a kapcsolódó 
dokumentumok aláírására és a megállapodások megkötésére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  
 

6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban foglaltak 
végrehajtása érdekében a 0214VV2188446RQ01004A. számú 2006. április 7. napján kötött 
hitelszerződés alapján a K&H Bank Zrt. felé fennálló 356.959.187.- Ft összeget 2014.02.28-i 
értéknappal végtörleszti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  
 

7.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a M agyar Állam által átvállalt 
adósságállománya tekintetében a K&H Bank Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a 
M agyar Államtól elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  

 
8.) A Közgyűlés az 5-7) pontokban foglaltakkal összefüggésben az adósságátvállalás  

végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a M agyar Állam, az Önkormányzat és 
a K&H Bank Zrt. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  
 



9.) A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata továbbra 
sem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:   2014. február 28.  

 
 

-----13. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, 
illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2949   Száma: 14.01.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 



-----14. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2950   Száma: 14.01.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
14/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

Toponári Településrészi Önkormányzat részönkormányzati keret terhére: 
 
1.) Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő 
Alapítvány (működési költségeihez)                                                                          60.000,-Ft 
 
2.) Gyermekmosoly Alapítvány (működési költségeihez)         30.000,-Ft 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2014. április 30. 
 



-----15. Előterjesztés a S omogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2951   Száma: 14.01.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2014 január 24 10:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
15/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 

dr. Sebestény Tamás 
dr. Szijártó Attila 
dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbála 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert OEVI vezető-helyettes 
Határidő:  azonnal 

 
 



2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választotta meg: 

 
Reöthy Ferenc 
Veiger Katalin 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert OEVI vezető-helyettes 
Határidő:  azonnal 

 
3. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a 2010-ben megválasztott kaposvári 

székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok választott tagjainak és  
póttagjainak munkáját. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert OEVI vezető-helyettes 
Határidő:  azonnal 

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

 
 
 

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


