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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth Mónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 



-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott 
vendégeket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. 
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  
- a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére kölcsön nyújtásáról, 
- a kiegészítés a 2014. költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez,  
- a műfüves multifunkciós ovi-foci pálya építésére benyújtandó pályázatról és 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 
Kérte, hogy a napirendek sorrendjét megváltoztatva első napirendi pontként a 2013. évi 
közbiztonságról és a 2014. évi feladatokról szóló beszámoló kerüljön megtárgyalásra. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2971   Száma: 14.02.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 08:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
30/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére kölcsön nyújtásáról, 
- a kiegészítés a 2014. költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez,  
- a műfüves multifunkciós Ovi-Foci pálya építésére benyújtandó pályázatról és 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3-38. számú mellékletei tartalmazzák. 
 



1.) Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2013. évi közbiztonságáról és a 2014. évi 
feladatokról 
Előterjesztő:   Ferincz József r.ezredes   

 
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3.) Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
4.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
5.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
6.) Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
  Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
 
7.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
8.) Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról   
      Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
9.) Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 

módosításáról                                                                                                                     
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
10.) Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító 

okirata módosításáról                                                                                                       
   Előterjesztő:     Szita Károly polgármester   
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
11.) Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Hatókörű 

Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 
módosításáról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 



12.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2014. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról                                                                        
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
13.) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról                   
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
14.) Előterjesztés a kaposvári felhagyott kommunális hulladéklerakó utógondozásáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
15.) Előterjesztés az Ingatlanlánc Kft.-vel a Maros utca nyugati oldalán kialakított 

ingatlanokra kötött adásvételi szerződés felbontásáról                                               
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
16.) Előterjesztés az Önkormányzat által „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 

elősegítése a fogyatékos emberek érdekében” című projekthez kapcsolódó 
konzorciumi megállapodásról                                                                                        

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
17.) Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírásról                                                                                                           
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
18.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének kiegészítéséről 

a közétkeztetés vonatkozásában  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
19.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 

biztosítására benyújtandó pályázatról                                                                          
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
20.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 4/2014. (I. 31.) 

BM rendelet alapján benyújtott pályázatról                                                                
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
21.) Előterjesztés a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtandó 
pályázatról                                                                                                                       

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 



22.) Előterjesztés az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására 
benyújtandó pályázatról                                                                                                 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
23.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról                                              
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
24.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendeletet érintő kérdésekről   

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
25.) Kiegészítés a 2014. évi költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
26.) Előterjesztés a Rákóczi téri I. világháborús emlékmű környezetének rendezésére 

benyújtandó pályázatról                                                                                                 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
27.) Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásról 

és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum helyiségigényéről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
28.) Előterjesztés a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó előírások bevezetéséről 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
 
29.) Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  

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

 
30.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
31.) Előterjesztés a műfüves multifunkciós ovi-foci pálya építésére benyújtandó 

pályázatról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
32.) Tájékoztató a 2013. évi költségvetés és I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 



 
33.) Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

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

 
34.) Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2013. IV. negyedév) 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
35.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
36.) Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére kölcsön nyújtásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatta a testületet a megelőző közgyűlés óta történtekről. 
Leginkább a sportról szólt az utóbbi időszak Kaposváron. Kezdve attól, hogy január végén a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára, Dr. Ábrahám Attila látogatást tett náluk, s 
megállapodtak abban, hogy Kaposvár és a Szövetség közös erővel felújítaná és bővítené a 
desedai csónakházat. Ezzel a kajak-kenu sportág régiós központja lehetne, s ezen felül 
mindenki kipróbálhatná az evezést, ha a tóhoz látogat.  
 
S ha már sport, múlt héten adták át Kaposvár olimpiai reménységeinek a felkészüléshez 
szükséges anyagi segítséget. A 2013-ban indított Csik Ferenc Olimpiai Támogatási 
Program keretében összesen 6 millió forinttal tudják segíteni Pataki Fanni úszó, Gyenesei 
Leila öttusázó, Dudás Dániel úszó, és Borsos Dávid birkózó munkáját, hogy a 2016-os riói 
olimpián kaposváriként képviselhessék hazánkat. De ez a program akkor lehet igazán sikeres, 
ha nem csak a város áll mögötte, hanem minél több helyi vállalkozás, magánember, akár 100-
100 forintjával is. S ennek eredményeként a napokban alá is írták az első támogatási 
szerződéseket azokkal a vállalkozókkal, amelyek elsőként csatlakoztak a programhoz.  
 
A héten ismét köszönthették a 2013-ban magyar bajnoki címet szerző és helyezést elérő 
sportolókat, illetve edzőiket. Ismét bebizonyosodott, hogy jó helyre tették a pénzt, amikor 
nemzeti sportvárosként tehetségeiket támogatták. Az eredményeket nézve felmerül a kérdés, 
hogy a város miben tudná még segíteni a sportolókat? Hosszú évek óta költségvetésük 4 
százalékát fordítják sportra, ez ötször több mint amennyit a többi település átlagosan fordít 
erre a célra. Az eredményeket, sikereket hozzák sorra sportolók, ezért is fontos az a számos 
sportlétesítmény-fejlesztés, amely idén indul, vagy már folyamatban van Kaposváron. Ennek 
összértéke 2 milliárd forint. Ide sorolhatóak egyebek mellett a desedai fejlesztések, a 
Városligetben épülő futófolyosó és fitness park, a Rákóczi stadion átépítése, a judósok új 
edzőterme, és tervben van egy új medence kialakítása is a fürdő területén. 
 
Támogatták a tehetséges, jól tanuló diákokat is. Ebben az évben160 tanulónak 11,5 millió 
forintot osztott ki az önkormányzat a Bursa Hungarica program keretén belül. Tanulmányi, 
és szociális helyzettől függően havonta 3.000-10.000 forint közötti összeget kapnak a 



felsőoktatásban tanuló fiatalok. Kaposvár 2000-ben elsőként csatlakozott a Bursa ösztöndíj 
programhoz. Azóta több mint 270 millió forinttal segítettek 3760 diáknak.   
 
A rezsicsökkentés a társasházakban is megvalósult, a lakóközösségek pedig maguk 
dönthetik el, hogy mire költik a közös fogyasztásuk után jelentkező megtakarításukat. Egy-
egy társasház éves szinten 100 ezer forintot is nyerhet a rezsicsökkentéssel. Ez a pénz nem a 
házkezelőké, hanem a lakóké! A házkezelők ugyanakkor kötelesek tájékoztatni a lakókat a 
megtakarítás mértékéről. Ez azért is fontos, mert több jelzést is kaptunk, miszerint a lakók 
nem kaptak információt arról, hogy a közös költségben hogyan érvényesül a díjcsökkentés.  
 
Optimizmusra ad okot, hogy a Kaposváron működő vállalkozások többsége fejlesztene és  
bővítene. Ez pedig nem jelent mást, minthogy újabb kaposvári családok megélhetése válik 
biztossá. Múlt héten a Cabero Kft.-nél jártam, ahol az igaz gató, Laurentino Cabero-Meindl 
arról tájékoztatott, hogy jelenleg is 63-an dolgoznak az üzemben és folyamatos a munkaerő  
felvétel, megrendelésük is van bőven. A terveik között van két újabb csarnok építése, amely 
újabb munkahelyeket jelent majd. 
 

-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2013. évi közbiztonságáról 
és a 2014. évi feladatokról----- 

 

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

Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei 
főkapitány urat. Köszönetét fejezte ki a tábornok felé, hogy fontosnak érezte részvételét a 
Közgyűlésen és azért is kérte, hogy vegyék előre a napirendet, mivel megtárgyalását követően 
tábornok úrnak el kell mennie. Köszöntötte Ferincz József r. ezredes, városi 
kapitányságvezető urat. Elmondta, a napirend megtárgyalását szóbeli kiegészítéssel kezdik, 
azt követően kérdésekkel, végül pedig a hozzászólásokkal folytatják. 
Felkérte a meghívottakat, hogy a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítésüket tegyék 
meg. 
 
Ferincz József r. ezredes, városi kapitányságvezető: Köszöntötte a Közgyűlésen 
megjelenteket. Beszámolója kiegészítéseként, hogy Kaposvárhoz, mint megyeszékhelyhez 3 
város és 73 település tartozik. A térségben betöltött szerepével kiemelkedik a többi település 
közül, felsőfokú oktatási, kulturális és pénzügyi központnak nevezhető. A Rendőrkapitányság 
tevékenységét a 2013. évi fő célkitűzési feladatainak tükrében, állandóan változó jogi 
környezetben végezte. Tájékoztatta a képviselőket a jogszabályi háttérről, melyek alapján a 
munkájukat végzik. A 2013. évre megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva, a Kaposvári 
Rendőrkapitányság a feladatait végrehajtotta. A regisztrált bűncselekmények száma 
folyamatosan csökken 2010. óta. A cseri és donneri városrész bűnügyi helyzetét áttekintve 
megállapítható, hogy elsősorban a vagyon elleni jogsértések valósulnak meg, különösen a 
lopások és a gépjármű feltörések tekinthetők gyakorinak. A belváros és az észak-nyugati 
városrész bűnözéssel érintettsége azonban a két említett városrésznél jelentősebb. A 
belvárosra jellemző leginkább a garázdaságok, rendbontások és rablások elkövetése. Az 
észak-nyugati városrészben a lopások, rongálások és a gépjármű feltörések a dominánsabbak.  
2010-hez viszonyítva a nyomozás eredményessége közel duplájára emelkedett. Külön öröm, 
hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége is javult, melyet az is 
bizonyít, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság által eredményesen, vádemelési javaslattal 
befejezett ügyek száma ugrásszerűen emelkedett. A kapitányság sarokkövét jelenti és az  
eredményességet meghatározó tényező a rendészeti tevékenység, a közterületi jelenlét, a 
közterületi rendőri szűrő-kutató munka. Kijelenthetik, hogy a kapitányság közrendvédelmi és  



közlekedésrendészeti egységei kiemelt hangsúlyt fektetnek a bűncselekmények megelőzésére, 
megszakítására, az elkövetők felkutatására és elfogására, a súlyponti szabálysértések 
szankcionálására és azok elkövetőinek felderítésére.  
A folyamatos rendőri jelenlét és szervezettség megvalósítása érdekében Kaposváron 4 
őrszoba útirány, 2 gépkocsizó járőrkörzet, 4 mozgóőr útirány, illetve a cseri és donneri 
városrészekre vonatkozóan 8 járőr útirány került kialakításra. Ezzel javult az eseményekre 
történő reagálási idő, Kaposvár város területén a járőrök a nap 24 órájában 5 percen belül 
képesek az adott helyszínt elérni. A bűncselekmény gyanúja miatt előállított személyek száma 
nőtt. Drasztikus emelkedés mutatható ki az elfogások számában, ezen belül nagymértékben 
javult a tettenérés száma is. Kiemelt figyelmet fordított a kapitányság a veszélyeztetett 
donneri és cseri városrészek következetes és visszatérő ellenőrzésére. Az utóbbi időszakban 
nagyobb figyelmet kapott a Sávház környéke a fokozódó kriminalizálódásra való tekintettel. 
Örvendetes, hogy a városban több sportegyesület is működik, azonban a sport és egyéb 
rendezvények biztonságának szavatolása, - különösen a nagyobb létszámban megrendezésre 
kerülők – komoly szakmai kihívást jelentenek a rendőrség szervei részére. Megállapítható, 
hogy az elmúlt évben közel 100 sport és egyéb rendezvényt rendkívüli esemény 
bekövetkezése nélkül biztosítottak.  
A közlekedésbiztonsági helyzet alakulása csökkenő tendenciát mutat. A baleseti okokat 
értékelve vezető okok továbbra is az abszolút és relatív gyorshajtás, az elsőbbség meg nem 
adása, valamint a kanyarodási szabályok be nem tartása. Az ittas vezetés következtében 
bekövetkezett balesetek számában is csökkenés mutatható ki.  
A kapitányság igazgatásrendészeti tevékenysége 2013. évben 4 fő feladat: szabálysértési, az 
engedélyügyi, közigaz gatási bírságolási, valamint a szabálysértési előkészítő eljárások közé 
összpontosult. A szabálysértési hatóságokhoz érkezett feljelentések száma, tárgyévben a 
2012. évi jelentős visszaesés után tovább csökken, az intézkedések során a szankcióként 
kiszabható helyszíni bírság intézménye került előtérbe. A szabálysértési előkészítő eljárások 
lefolytatása az igazgatásrendészeti szervnél új feladatként jelentkezett, az ügygazdai 
feladatokat ezen osztály látta el, de a felderítésben nagy szerep hárult a közrendvédelmi, 
közterületi állományra. Nőtt a szabálysértési őrizetbe vett és a gyorsított eljárások száma. 
Fontos és kiemelt tevékenységi körnek tekinthető a bűnmegelőzési tevékenység, mely során a 
jól bevált és a folyamatosan alkalmazott DADA és ELLENSZER program folytatása mellett 
új tevékenységi körök bevezetésére is sor került. Bevezetésre került Kaposváron 2 
szakközépiskolában is az úgynevezett Bűnmegelőzési Tanácsadó Tiszt intézménye, valamint  
az áldozatvédelem hatékonyabbá tétele érdekében a Kormányhivatal áldozatvédelmi 
referense, aki a kapitányságon végzi tevékenységét. 
Az írásos beszámolóban részletezett és 2014. évre meghatározott teljesítmény célokkal 
összhangban nagyobb hangsúlyt kívánnak fordítani a lakossággal való szoros 
kapcsolattartásra, a velük való együttműködésre, megfelelő empátia készségre, ezért 
folyamatosan várják a településrészekért felelős önkormányzati képviselők közbiztonsággal 
kapcsolatos észrevételeit, visszajelzéseit a lakossági feladatok tükrében. A közbiztonságot is 
érintő lakossági fórumokon minden alkalommal részt kívánnak venni. 
Összegzésként elmondható, hogy a 2013. év időszakában a bűnözés struktúrájának jelentős 
átrendeződése mellett a lakosság bűnözéssel való érintettsége csökkent. Az eredményességi 
adatok javultak, Kaposvár város területének bűnügyi közbiztonsági viszonyai 
kiegyensúlyozottak voltak. A lakosság szubjektív biztonság érzetét alapjaiban megingató 
súlyos, vagy hosszabb ideig tartó bűncselekmény, illetve bűncselekmény sorozat nem történt. 
A lakosság alapvető közbiztonsági igényei kielégítésre kerültek, azonban mind a jogsértések 
számának csökkentésében, mind az elkövetők felderítésében további előrelépés szükséges, 
melyhez maximálisan és optimális módon ki kell használni a rendelkezésre álló erőket és  



eszközöket, valamint a lakosság elvárásait alapul véve hatékonyan kell együttműködni a párt 
és civil szervezetekkel. Megköszönte a figyelmet. 
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait.  
Megköszönte Buzás László r. alezredes úrnak a hosszú évek alatt kifejtett munkáját, aki 
korábban a Rendőrkapitányság vezetője volt, jelenleg a Barcsi Rendőrkapitányságot vezeti. A 
beszámolóval kapcsolatban szeretné jelezni, hogy a jogszabályok igen jelentős számban 
változtak, melyek a statisztikában tükröződnek vissza. A másfél év közös munka alapján, 
melynek vannak személyi, vannak szervezési, vannak munkaszervezési változásai, elvárása a 
rendőrvezetőkkel és valamennyi rendőr kollegával szemben, mind minőségi, mind 
mennyiségi változások. A tavalyi év belső strukturális átrendeződésének hatására a rendőrség 
életében jelentős változások következtek be irányítási struktúrában, létszám struktúrában. 
Sorozatban hozott olyan döntéseket, amely eredményeképpen már 2013-ban nyilvánvalóvá 
válik mindenki számára, hogy valamiért sokkal nagyobb a bíróság előállítási száma, gyorsul 
az eljárás. Vannak komoly elvárásai a kollegákkal szemben, hogy a fogda sosem legyen üres, 
aki oda való annak ott a helye, hogy minél gyorsabban bíróság elé tudják állítani. Ezek az 
őrizetbe vételek, előállítások, elfogások azt jelzik, hogy az a fajta változás, amit másfél évvel 
ezelőtt meghirdetett, az a folyamat, amelynek személyi, szervezési munkamódszer, munka 
mennyiségi és minőségi elvárásai vannak Somogy megye valamennyi rendőre tekintetében, 
ezek megvalósultak. Polgármester úr folyamatosan jelezte számára és ezzel teljesen 
egyetértett, hogy akkor van közbiztonsági érzet és akkor van közbiztonság, ha megfelelő a 
rendőri jelenlét. Olyan intézkedéseket hozott, amely a statisztikában nem fog megjelenni 
sehogy, mivel egy belső átcsoportosítást hajt végre. A visszajelzések arról szólnak, hogy 
mindenkinek feltűnik, mennyivel több rendőr van kint a területen. Célirányosan vannak kint a 
területen, ez egy belső átcsoportosításos szolgálat ellátás, kb. 50 embert kellett hozzá 
megmozgatnia, mivel máshol van a tevékenységükre szükség. 
Személyes köszönetét fejezte ki Polgármester úrnak. Elmondta, hogy minőségi és mennyiségi 
szolgáltatást tűzte ki célul és minden kollegája számára világosan tudható, ennek egyik 
követelmény szintje a körzeti megbízotti szolgálatnak a változása. Mind a kormány, mind a 
belügyminiszter elvárása volt, hogy 100 %-osra feltöltsék a körzeti megbízottakat, ezek azok 
a kollegák, akik területekért felelnek. Talán egyedül az országban kihelyezett körzeti 
megbízotti szaktanfolyamot indítottak és nem csak ügyészi, bírói előadásokat hallgattak a 
kollegái a vizsgákat megelőzően, hanem úgy gondolta avatott emberek is mondják el a 
„megrendelő” oldaláról, hogy mit várnak el a rendőrségtől. A jogszabályokat tudják és az 
abból eredő elvárásokat, de ők mégis szolgáltatnak. Egyedül az országban olyan előadásokat  
hallgattak a kollegák, amikor a mozgássérülteket, vakok és gyengén látókat hívtak meg és  
vittek ki Fonyódra, hogy mutassák meg a kollegáinak, hogy ők hogyan érzik, ők hogyan élik 
meg. Gyakorlatokat csináltak, hogy bekötött szemmel, kerekes székkel hogyan lehet mozogni 
és egészen más a rendőrnek a viselkedése és ez alapozta meg azt a fajta pozitív változást, 
amelyek már nap, mint nap jelentkeznek. Megköszönte a kaposvári szervezeteknek, mert 
innen kapta azt a fajta segítséget, hogy Fonyódra, ahol maga az oktatások zajlottak, a részt 
vevő kollegáknak érdemben tudták ezt a fajta érzést átadni. Ebbe kapcsolódott polgármester 
úr is, akit felkért arra, hogy mondja el az állampolgárok mégis mit várnak a rendőrtől. Itt 
köszönte meg azokat az előadásokat, amelyeket polgármester úr Fonyódon tartott, mert a 
kollegái visszajelzést kaptak egy olyan embertől, aki él hal a városért. Több embert hívtak 
meg, hogy el tudják mondani a kollegáknak, mit jelent a „megrendelő” oldaláról az a fajta 
közbiztonság, amelyről évente a rendőrség beszámol. Ez nem csak a rendőrség érdeme, vagy 
kudarca egy területnek a közbiztonsága, az ő felelősségük megkerülhetetlen, de az a köszönet, 
amely az állami, önkormányzati, a civilszférának, a polgárőrségnek ilyenkor mindig el kell,  
hogy hangozzon, mert a nélkül nem megy.  



Azt tudja elmondani és ígérni, hogy az a fajta változás, amelyet nem önmagáért, hanem az itt 
élő emberekért határozott el, az a fajta együttműködés, amely Kaposvár városában 
megnyilvánul, az a fajta változás, amelyben csak jobbá lehetünk, az napi valóság. Az, hogy 
nincs vele megelégedve, tudniuk kell a képviselőknek. Azt kéri, hogy a szavazatukkal, 
kérdéseikkel, válaszaikkal adjanak esélyt és adjanak lehetőséget a további közös munkára, 
mert azt gondolja, hogy egy olyan megye székhelyű város, ahol az év 365 napjában 
biztonságban ki tudnak menni. A cseri, a donneri városrészekben minden nap fognak 
találkozni rendőri szolgálatokkal, ami megpróbálja kiszűrni azokat az embereket és az 
utasítása szerint, akit lehet, azt a fogdába kell tenni, ha törvényes feltételei fennállnak. Az új 
elvárásoknak a Kaposvári Rendőrkapitányság egyre növekvő színvonalon tud megfelelni.  
Mindenkire számít, minden együttműködést köszön, de az elvárásai eléggé világosak a 
rendőri egységek számára. Ebbő l viszont csak annyit kell érzékelni, hogy több rendőr van, a 
rendőrök adekvát intézkedéseket tesznek és egyre kevesebb lesz az a sértett, aki számára nem 
tudták megelőzni a bűncselekményt. Ez az elvárása, melyben 2013-ban jelentős lépést tettek 
előre és már látja 2014-ben – az első két hónap adatai alapján – naponta elemezve és  
értékelve, hogy az irány az jó, az irány az meghozza azt, hogy a város még nyugodtabb 
legyen, mint eddig.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte ezredes és tábornok úrnak a szóbeli kiegészítést. 
Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok: Megköszönte a szót, üdvözölte a Közgyűlést. Kapitány úrnak 
ezúton gratulált a kinevezéséhez. Kaposvár nem a bűn városa, Kaposvár nagy részén a 
közbiztonság abszolút kielégítő. Viszont van két városrész, ami itt is elhangzott a cser és  
donner, ahol a polgárok biztonság érzete nem megfelelő és ez hosszú évek alatt alakult így. 
Érti az erőfeszítést, nincs könnyű helyzet, mégis az a kérdése, hogy mikorra datálják azt az 
időpontot, amikorra az ott élők is valóban érzik azt, hogy a rendőrség tesz értük valamit? Nem 
állítja, hogy most nem tesz értük, csak nem érzik, hogy tenne. Az emberek biztonságérzete a 
város ezen két pontján nem kielégítő, ez mindenki előtt ismert. 
 
Kiss Tamás képviselő: Kérdése arra vonatkozna, hogy említették összesen 76 település 
tartozik Kaposvárhoz. Nem tartanák áldásos dolognak ezeken a településeken visszavezetni, 
vagy emelni azon járőrök számát, akik lóval teljesítenek munkát, tehát a lovas járőrök újbóli 
bevezetése, illetve növelése ezen területeken. 
 
Torma János tanácsnok: Egy kérdése lenne. Körzetében a Béke utca 27-29. számú épület 
földszintjén található a lakótelepi rendőrség. Annak idején ez egy nagyon jó kezdeményezés 
volt és nagyon az ott lakók megelégedésére szolgált, azonban úgy érzékelik az utóbbi időben 
egy picit ellaposodott az ottani tevékenység. Ez egy nagyon jó adottságú mind helyileg, mind 
kialakításában lévő rendőrőrs. Szeretnék, ha mozgalmasabb lenne, és több lehetőség lenne a 
lakóknak ezzel kapcsolatos ügyintézésére, bejelentésére. Kapitány úr, hogy látja a jelenlegi 
helyzetet, illetve ennek a lakótelepi rendőrségnek a jövőjét. Elérhetnek-e odáig, mint amikor 
indult, hogy akár ott sétáló, beszélgető gyalogos rendőröket is lehet majd látni? 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: A cseri körzet képviselőjeként elmondta, nem 
tudja, hogy van-e tudomása a rendőrségnek arról, hogy elindult egy újfajta a bűnözés, a lelki 
terror bűnözés. Mondana egy példát, nemrég egy család kérte meg, hogy menjen el hozzájuk a 
cseri dűlőbe, ugyanis van egy-két család, aki lelkileg tartja az ott élőket nagyon kellemetlen 



helyzetben. Van olyan család, aki már elköltözött, otthagyta a házát és elköltözött a városba, 
albérletbe, mert azt mondta az édesapa nem akar börtönbe kerülni, hogy megver egy gyereket  
vagy egy felnőttet, mert már olyan szinten zsarolják őket és megcsinálnak olyat, hogy 
elfoglalják a házat. Nem tudja ez ügyben tud-e a rendőrség erről és lehetne-e valami 
megoldást, vagy gondolkodni, hogy lehet ez ügyben lépni? 
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Elmondta a Cser és Donner részben, mint arra már utalt,  
hogy rendőröket fognak látni. Az utasítása az volt, hogy a rendőr-főkapitányság állományából 
erre a területre mennek ki szolgálatot teljesíteni. Azt kéri mindenkitől, hogy akkor tudnak jól 
dolgozni, ha azok a körzeti megbízott kollegák, akik ott dolgoznak jelzést kapnak. A lelki 
terrort a Btk. nem tudja még megfogalmazni, de valószínű van olyan esemény, amelyre a 
rendőr kollegát megkérdezi: „Voltál-e a sértetnél, adtunk-e segítséget, kiről van szó?”, akkor 
azt gondolja, ha nem a rendőrség, de az állam egyéb más szervezeteivel közös erővel meg 
tudják kérdezni „Miért csinálod? Ne csináld, mert rossz úton vagy!”. Bizton jelzi mindenki 
számára, hogy a struktúrájukban Kaposvár városa valamennyi körzeti megbízotti területén ma 
már van körzeti megbízott. Az év minden egyes napján ez a szolgálat működik, ha 
információt kapnak, akkor természetesen adekvát választ fognak tudni adni. Azt kéri, hogy 
jelezzék a körzeti megbízottnak, jelezzék a rendőrség számára utca, házszám szerint, név 
szerint, mert akkor érdemben utca, házszám, név szerint tudnak adekvát választ adni.  
A lakótelepi rendőrség vonatkozásában elmondta, az az álláspontja a bűn háziorvosi szolgálat  
az házhoz menjen, keveset legyen irodában. Nem azért vannak, hogy ha bejelentés van, azt 
mondják: „Tessék az irodába bejönni.”. Neki nem ez a stratégiája, hogy irodát kell fenntartani 
hanem, hogy tudják, kihez kell kimenni, miért kell kimenni, akkor majd odamennek. Ha 
probléma van, jelezzék, de nem szereti az irodákat és szeretné elkerülni, hogy valaki 
fogadóórát tartson, és az állampolgár menjen hozzá. Nekik feladatuk az, hogy az 
állampolgárokhoz, a helyszínre menjenek. Lássák a rendőrautót, lássák a körzeti megbízottat, 
aki odamegy és elkezd intézkedni. A rendőrség házhoz akar menni, az ottani 
lakókörnyezetben lássák azt a mindennap látható rendőrt, a rendőrautót, ki kell szállni az  
autóból, beszélni kell vele, a szomszédjával, és ha csak azt érik el, hogy megjött a rendőr 
érdemben intézkedik, érdemben beszél, ennél nagyobb prevenciót nem tud elképzelni.  
A lovas járőrszolgálatot nem tudja preferálni. Nyáron lovas járőrt igényelt, nem kevés 
plusztámogatást költöttek arra, hogy a lovakat ellássák. A lovas rendőri szolgálat számára 
nagyon kedves  szolgálat, itt is volt Kaposváron. Amikor azt a döntést hozta, hogy a Somogy-
megyei Rendőr-főkapitányság állományában nem lesz lovas rendőr, annak az volt az oka, 
hogy ahhoz, hogy lovas rendőr legyen valaki, külön felkészültség kell, és természetesen 
imádni kell a lovat. Az év 365 napjában el kell látni, a lóval, mint egy élőlénnyel foglalkozni 
kell, de nem lovagolni kell a rendőrnek, hanem intézkedni. A lovas járőrszolgálat, ha nagyon 
kicsiben teszik, akkor gyakorlatilag egy preventív hatást ki tud fejteni, de egyébként számára 
nem kellő hatékonysággal tud dolgozni. Ezért azt tudja mondani a Tisztelt Képviselő Úrnak, 
hogy lovas szolgálattal fognak találkozni Somogy megye területén, rendezvények 
biztosításában, le fog jönni időnként lovas rendőrszolgálat Kaposvárra is, de nem tartja 
indokoltnak, hogy újra visszaállítsák a szolgálatot. Minden egyes rendezvénynél, minden 
egyes eseménynél, amikor szükséges, akkor viszont igényelni fogja, még akkor is, ha nem 
kevés költségbe kerül a ló tartása. 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Karsai Józsefné képviselő: Nagyon jó érzés volt hallgatni a pozitív változásokat, még akkor 
is, ha bizonyos területeken az ember tapasztalata nem pontosan ezt igazolja, hogy ez így van. 
Szeretné elmondani, hogy a rendőrség és a polgárok kapcsolata rengeteget változott az utóbbi 



időben. Személyes ügye kapcsán tudja, udvariasan, figyelmesen, segítőkészen álltak az ügye 
mellé, olyan környezetet teremtettek, hogy mindenki egyenrangú félnek tudja magát érezni. 
Ugyanakkor a lakosság bejelentése alapján – az észak-nyugati városrészben lakik – nagyon 
sok volt az utóbbi időben a betöréses lopás, azt jelzik az ott lakó emberek, hogy kevés a 
járőröző rendőr. Elhangzott, hogy ennek a számát emelték, de ezt észak-nyugaton nem 
tapasztalta. Kéri tisztelettel, ha lehet, ott a rendőri jelenlétet fokozzák. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő: Megköszönte a beszámolót és úgy gondolja elmondhatja, a 
maga nevében mindenképpen, hogy az őszinteséget olvasta ki. Maximálisan egyetért azzal, 
hogy fokozni kell a rendőrök jelenlétét a közterületeken. Pontosan tudják mi az irány, minden 
egy irányba megy, a lényeg, hogy lássák a rendőrt. Ez az irány jó, kérte, hogy továbbra is  ezt 
tartsák. Megköszönte az eddigi munkájukat és kérte, hogy a Klebersberg Kollégium és  
környéke kiemelt terület legyen. További jó munkát kívánt. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a cseri és donneri 
városrész, ahol a lakosság biztonság érzete nem megfelelő,  ehhez vegyék hozzá a szentjakabi 
városrészt is nyugodtan.  Örül neki, hogy javulások vannak és bízik abban, hogy ez a 
tendencia a következő években folytatódni fog. Viszont a lakosság biztonság érzetét 
nagymértékben befolyásolja az egyes rendőrök hozzáállása. Ezzel kapcsolatban szeretne 
elmondani néhány történetet, amely az elmúlt két hónapban ismerőseitől jutott el hozzá. Az 
első valószínűleg nem történhetett volna meg, ha normális tél van és hideg. Január közepén, 
az Európa téren ismerősei arra lettek figyelmesek, hogy egy fiatal pár túlságosan szereti 
egymást az egyik padon. Jelezték a rendőröknek, azok ki is jöttek, keresztülhajtottak autóval a 
téren, hogy biztosan szétrebbenjen mindenki, utána keresték, hogy kik lehetnek azok. Amikor 
megmutatták nekik a bejelentők, hogy kikről van szó, azt mondták fel fogják szólítani őket a 
távozásra. Oda mentek a rendőrök a párhoz, kedélyesen elbeszélgettek, a fiatalok még rá is  
gyújtottak közben ott, ahol a közterületen elvileg nem szabad. Majd amikor a rendőrök 
eltávoztak a fiatalok ugyan úgy visszaültek a padra, nem távoztak, de legalább nem folytatták 
azt a tevékenységet, amit előtte csináltak. Ilyenkor az emberekben megfordul, hogy minek is  
szólunk mi a rendőröknek. A másik eset a Móricz Zsigmond utcában történt, akkor éppen tél 
volt és egy idős hölgynek pont akkor sikerült elesnie a járdán, valószínű jeges volt, amikor ott 
ment el egy járőr kocsi és az, aki felsegítette az utcán a hölgyet, látta, hogy a rendőrök 
nevetgéltek rajta. Sajnos ezek azok a dolgok, amin nagyon-nagyon változtatni kellene ahhoz, 
hogy azok a pozitív statisztikák, amiket ki lehet mutatni, hogy ezek az emberekben is  
érezhetővé váljanak, hogy a rendőrök értünk vannak és értünk cselekszenek. Nem szeretne 
általánosítani, nyílván ezek kiragadott esetek és egy-egy rossz intézkedés, vagy eset, de 
nagyon nagymértékben meghatározzák az emberek véleményét. A harmadik, amit szeretne 
kiemelni, akikkel beszél, azt igénylik, nagymértékben, hogy ne csak a járőr autóval át- 
guruljanak az utcán, hanem igenis egy-egy idős emberhez kopogjanak be, beszéljenek vele 
néhány szót. Kérdezzék meg, mi van vele, mi a probléma, hogy van, mert ez nagymértékben 
befolyásolná azt, hogy milyen biztonságérzetük van és milyen kép alakul ki bennük a 
rendőrökről. 
 
Kiss Tamás képviselő: Örömmel olvasta a beszámolóban, hogy az ittas járművezetők elleni 
fellépés kiemelt céllá vált. Reméli, hogy minél több ilyen esetet sikerül majd felderíteni és  
abban is bízik, hogy majd a járőrszolgálatot ellátóknak nem esik problémája. Azonban van 
egy másik probléma, amit mindenki lát, mindenki tud, mégsem beszélnek róla, mert nem lehet  
róla beszélni, hogy az elkövetőnek nincsen színe, érti, ezt kell mondani. Attól függetlenül a 
beszámolóból látszik világosan, hogy a veszélyeztetett városrészek a Donner, Cser, Sávház. 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal van együttműködés, a Napkerék Egyesülettel van 



együttműködés. Az észak-nyugati városrészben nőtt a bűncselekmények, vagy a 
szabálysértések száma, ez valószínű azért van, mert a Sávház az észak-nyugati városrészben 
van. A Sávháznak vannak szociális lakásai,  a szociális lakásba meg olyan embereket, olyan 
családokat költöztettek be, akik nem oda valók. Akik azon a környéken élnek képviselők, 
vagy bárki más, ha arra elmegy pékségbe, vagy boltba, bárhová, aki a Sávházba lakik, 
panaszkodik arra, hogy a 330 lakásból van 2-3 olyan lakás, esetleg 4, ahol olyan családok 
élnek, akik tönkreteszik a többiek életét. Gyakorlatilag minden naposak az ablakkitörések, a 
liftrongálás, az ott lakók a konyhaablakot, amely a függőfolyosóra néz, nem nyithatják ki, 
mert besurrannak, vagy benyúlnak, bármit ellopnak. Gyakorlatilag tönkretették a Sávháznak 
az életét. Cserben is olyanok laknak, Donnerban is olyanok laknak, a Sávházban is, mindenki 
tudja, kikről beszél, amíg nem tudják azt a statisztikai adatot nyilvánosságra hozni, hogy van 
cigány bűnözés, pontosabban az elkövető cigány-e, vagy nem, addig ezzel a problémával nem 
tudnak foglalkozni és addig ő  is nyugodtan mondhatja ezt. Ha bevezetik ezt a statisztikai 
nyilvántartást, amelyben majd esetleg az látszik, hogy mégis nincs igaza és az elkövetők ezen 
városrészek nagy többségében nem cigányok, akkor majd megköveti magát, de ettől 
függetlenül ez a probléma él és addig a problémát megoldani nem fogják, nem tudják, amíg a 
problémáról nem beszélnek.  
 
Felder Frigyes tanácsnok: A képviselő társa hozzászólásából is látszik, hogy a problémát 
tényleg meg kell oldani és ahol probléma van, ott szélsőségesen kezdenek el gondolkodni az  
emberek. A hozzászólását egy kérdésre is szeretné felhasználni, régen volt, illetve a korábbi 
kapitányoknak a gyakorlata volt az, hogy a képviselőket meghívják egy személyes 
találkozóra. Borhi képviselőtársa is tudna mesélni egy pár történetet, ő is tudna, és szerinte 
mindannyian tudnak mondani pár történetet ezekről az esetekről, meg az embereknek a 
biztonságérzetéről. Azt kérdezi, hogy ugye ez továbbiakban is lesz, mert szerinte ez hatékony 
is volt. 
 
Dér Tamás tanácsnok: Felder tanácsnok úr felvezette a kérdését, kérését. Először is Buzás 
kapitány úrnak a munkáját ezúton szerette volna megköszönni, nagyon jó volt a kapcsolat 
egyrészt a képviselőkkel is, illetve magával a Közgyűléssel. Pár évvel ezelőtt bevezették azt, 
hogy minden év elején kapitány úrral konzultáltak, ugyanis a jelentés, amit megkapnak az 
általában az egész városra, vagy város környékre terjed ki és ezeken a képviselői 
konzultációkon szűkebb képviselői körzetekre lebontották a feladatokat. Értékelték az előző  
évet, illetve megbeszélték milyen fontos tevékenységek kellenek rendőri szempontból. 
Nagyon jók voltak ezek a beszélgetések, konzultációk és kérte a kapitány urat, ha lehet, 
folytassák ezt tovább és tudnak együtt dolgozni. 
 
Oláh Lajosné alpolgármester: A Sávház képviselőjeként szeretné megköszönni az  
együttműködésüket. A rendőri jelenlét valóban látható, tehát a mennyiségi változást, azt már 
érzékelik. Reméli,  hogy a következő években a minőségi változást is fogják majd tapasztalni. 
Nagyon sokat várnak attól is, hogy zajlik a rehabilitáció keretében a Sávház bekamerázása és  
reméli, hogy ez is visszatartó erő lesz az ott folyó rongálásokról. Szeretné megvédeni a 
Sávházban lakókat, legtöbbször nem is a valóban bentlakókkal van a gond, hanem azokkal, 
akik potenciális elkövető helynek tekintik a Sávházat és a környékét. Inkább búvóhelynek, 
vagy ilyen tömegeket megmozdító helynek tekintik a Sávházat és környékét. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: A donneri városrész képviselőjeként két dolgot szeretne röviden 
elmondani. Az egyik a közrend és közbiztonság területén a megelőzés érdekében a legjobb 
eszköz a rendszeres, személyes gyalogos rendőri jelenlét. Erre történtek utalások, de nem 
lehet elégszer hangsúlyozni és kérni a rendőrségtől, hogy ezt biztosítsa ezeken a területeken. 



Személyesen, nem csak járőr autóban, gyalogosan is jelenjenek meg az érintett területeken a 
rendőrök. A másik a város lakóihoz is szólhatna kérésként, kéri a városrész polgárait, hogy ha 
a közrendet és köznyugalmat sértő magatartást tapasztal, akkor ne csak azt csinálja, hogy 
hazamegy, mérgelődik, elmondja a szomszédnak, esetleg a családtagjainak. Aztán 2-3 év 
múlva esetleg felveti közmeghallgatáson, vagy a városrész képviselőinek, vagy akár a 
polgármesternek. Hanem mindenkinek van most már mobil telefonja 1-2 percen belül jelentse 
be a rendőrségnek, hogy mit tapasztalt és akkor a rendőrség majd kimegy, és azon nyomban 
tud intézkedni. A kérés az, hogy a városrész polgárai működjenek együtt a rendőrséggel és  
talán a rendőrségnek is kellene azt a telefonszámot reklámozni, amely közvetlenül a mobil 
járőrhöz érkezik be. Végül megköszönte a beszámolót és a kapitányságok munkáját. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Elmondta, Kiss Tamás képviselő társa hozzászólása késztette arra, 
hogy néhány gondolatot megosszon a Közgyűlés tagjaival és a meghívott vendégekkel. 
Valószínűleg a hozzászólás heve volt az, ami miatt képviselő társa olyan állításokat és  
megfogalmazásokat tett, ami kifogásolható. Ezt érezte meg vélhetően Oláh Lajosné 
alpolgármester asszony is, amikor megpróbálta ezt a hozzászólást némiképpen helyretenni. 
Szó szerint azt mondta képviselő társa, hogy szociális bérlakást olyanok kaptak, akik nem oda 
valók. Úgy gondolja, ezt a mondatot mindenképpen helyre kell tenni, a szociális bérlakásban 
élők védelme érdekében, ők nem véletlenül kaptak szociális bérlakást. Szociális bérlakást 
Kaposvár Önkormányzata csak úgy nem utal ki. A rászorulók kapják, a rászorulóknak utalja 
ki az önkormányzat. Nem lehet ilyen exkatedra általánosító kijelentést tenni a Közgyűlésben, 
az ő nevükben kikéri magának ezt a kijelentést és ezt az állítást. Másik gondolat, melyet 
megint kénytelen helyretenni és úgy gondolja, a többség egyetért vele. Nagyon reméli, hogy 
nem kell majd egy olyan korszakban élniük, amikor a hivatalos bűnügyi statisztikákban 
bőrszín, származás, vagy vallás alapján vezetnek statisztikát. 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a képviselők hozzászólásait. Tábornok úrnak 
átadta a szót, azt követően fejezné be a napirend tárgyalását, azért hogy ha kívánnak 
refrektáljanak az itt elhangzottakra. 
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Az a fajta változás, ami nem csak személyi, hanem 
szervezeti változás annak az a lényege, hogy Kaposvár város 4 körzetre van osztva. Itt minden 
nap kint van egy körzeti megbízotti járőrpár, akinek van egy mobiltelefonja. Ezeket újra 
terjeszteni fogják és meg fogják küldeni újra mindenkinek, így folyamatosan elérhetőek. 
Olyan intézkedéseket hozott, amelynek eredménye az, hogy 25 fővel emelte a Kaposvári 
Rendőrkapitányság Kaposváron szolgálatot ellátó egyenruhás kollegáinak a számát. Hallott 
olyan jelzést is, amiről azt gondolja, hogy pozitív. Ha kellő rendőri erő van kint a területen, 
akkor a megelőzésre is van lehetőségük és a gyors reagálásra. Ellenben, ha egyetlen egy 
rendőr nem segít a bajba jutottan, még ha nem is kaptak bejelentést, akkor is elnézést kér 
most, itt, a nyilvánosság előtt, attól az idős hölgytől, aki elesett és egy rendőr, aki észlelhette 
volna, nem segített, nem állt meg, ezért elnézést kér. Azt szeretné, ha rendőr-
kapitányságvezető és természetesen a polgárok képviselői, vagy akár a polgárok, 
folyamatosan találkozhatnának. Elmondhatják mit tapasztaltak, mi az igényük, mert ott akkor 
konkrétan kell, időben, helyben, név, lakcímmel tudniuk ki volt a sértett, és kit kellene 
figyelniük, kit kellene figyelmeztetniük arra, hogy rosszul teszi, amit tesz. Úgy gondolja, 
hogy az a fajta közbiztonsági fórum rendszer, ha nem tartják elégségesnek, akkor 
természetesen partnerek benne, hogy bővítsék. Van olyan dolog, amelyre csak azt tudja 
mondani, hogy jogszabályt hajtanak végre és olyan statisztikát gyűjtenek, amit a jogszabály 
számukra megenged. Számára mindegy ki a tulajdon elleni szabálysértő. Az ő küldetésük az, 
hogy a bűncselekményt megelőzzék. Számára az a lényeg, aki a rendőrségben bízik, az  



rendőrt lásson, rendőrrel találkozzon, de azt kérik, hogy ne csak egymás között, hanem osszák 
meg a körzeti megbízottakkal a tapasztalatokat.  
Azt tudja vállalni,  hogy nagyjából ezt a szintet az év 365 napjában fogja tudni biztosítani, ezt 
az erőforrás allokációval meg tudta oldani. Azt a fajta minőségi munkát, mely napról napra, 
óráról órára kell, minden egyes kollegájának hozni bízik benne, ennek a hétköznapi élet 
minden egyes órájában a Közgyűlés tagjai csak a nyertesei lehetnek és valamennyi 
Kaposváron élő, dolgozó, tanuló polgár ugyanezt érzékelheti. 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a tábornok, az ezredes úrnak és a tisztelt 
képviselőknek, hogy feltették kérdéseiket, megosztották véleményeiket és elmondták mind 
azt, amit fontosnak tartottak. Kaposváron megtalálták azokat a közös értékeket, amelyben 
mindnyájan hisznek, legalábbis a nagy többség hisz és ezen értékek mellett élik életüket. Ezen 
értékek mellett teszik dolgukat a hétköznapokon is és ezek között ott van a rend és a 
biztonság. Legfontosabb közös értékeik közé tartozik, mert akinek nem érték a rend, annak 
nem tisztességesek a szándékai. Amíg olyan jelzéseket kap vissza és olyan jelzéseket érzékel 
és ezért mélységesen egyetért tábornok úrral, amelyek jelzik – bűnügyi számokat, 
statisztikákat nem ismerve –, azokat a problémákat, amiket ők éreznek, amelyeket 
tapasztalnak, addig tenni kell ellene. Ehhez minden segítséget megad, mert olyan partnereket 
talál benne, akikkel egyformán gondolkodik. Volt egy nehéz időszak, amikor bevezették a 
posztos rendőri kifejezést, amelynek az volt a lényege, hogy a rendőr találkozzon a 
kaposváriakkal, beszélgessen velük, amit tábornok úr képvisel. Kérdezze meg tőlük, hogy 
van, tud-e valamiben segíteni, találjanak valakit és legyenek partnerek abban, hogy 
megoszthassák valakivel a problémáikat. Kaposváriak tisztelik az egyenruhát, sokat 
szeretnének belőle látni, sokat és sokszor, mert tekintélyt ad, tisztelik és bizalommal 
fordulnak feléjük. Kaposvár erős város lett. Elmondta, minden egyes segítséget, legyen az 
pénzügyi, legyen az más, a Közgyűléstől megkapják, ha a látható posztos rendőri szolgálat  
erősödik, ebben rájuk számíthatnak. Azt szeretné kérni, hogy folytatva azt a munkát, amit 
elkezdett erősödjön is. A közrend és  közbiztonság érdekében tevékenyen részt kell,  hogy 
vegyen a rendőr, a polgárőrök és van 14 közterület-felügyelő, akik hamarosan gumibottal és  
bilincsel fognak rendelkezni. Azt az együttműködést, amit elkezdtek, sokszorozzák meg. Az 
volt a kérése, hogy március 31-ig a tábornok úr irányításával a szakemberek dolgozzák ki azt 
a programot, amely rácsatlakozik az általa képviselt programra, azt tegyék meg, osszák meg a 
Közgyűléssel. Mondják meg, hogy miben számítanak az önkormányzat segítségére, azt meg 
fogják kapni, azért mert az egyik legfontosabb közös érdekük a rend és a biztonság. 
Zárszóként elmondta, kíván sok olyan főtisztet a többi városnak is, amivel rendelkeznek, ilyen 
szemlélettel és filozófiával. Megköszönte tábornok és ezredes úrnak a részvételt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2972   Száma: 14.02.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
31/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város 2013. évi 
közbiztonságáról és a 2014. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési  
rendeletének módosításáról ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Elmondta, az előterjesztést – már lezárva a 2013. évet – 
tárgyalják átvezetve azokat a döntéseket a 2013. éves költségvetésen, amiket időközben 
hozott a Közgyűlés. Valamennyi bizottság támogatja, elfogadásra javasolja, így szóbeli 
kiegészítése nem volt a napirendhez. 
  
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2973   Száma: 14.02.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
32/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 
nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál és a Csillag – 
Nádasdi utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 3.096.000 Ft összeget a bérlakás számlák 
céltartalékban elkülönített kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A többlettel 
rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2013. december 31-ei 
egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2014. március 31. 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál 1 fő  
úszó edzői álláshely megszüntetéséről szóló 12/2012.(II.23.) számú önkormányzati 
határozat 3. pontját megerősíti. 

 
   Felelős:               Szita Károly polgármester 
   Közreműködik:  Dér Tamás intézményvezető 
                              Molnár György igazgató 

Határidő:            2014. szeptember 27. (pályázat benyújtása) 
 

3. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgy évben és az azt 
követő években is biztosítani tudja. 

  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 



A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő  
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő  álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az Önkormányzat 
fenntartói körén kívül eső munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyba 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs  
lehetőség.  
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2014. szeptember 27. 

 
4. A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2974   Száma: 14.02.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2014. (III.04.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 
6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 44. számú 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----3. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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



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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2975   Száma: 14.02.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
33/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
törzskönyvi bejegyzésének módosítása során a következő kormányzati funkciókat kéri 
bejegyezni: 
 
 

Kód 2014. évi Kormányzati funkció elnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzés 
011230 Államadósság kezelése 
012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú 

országoknak 
013330 Pályázat és támogatáskezelése ellenőrzése 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (nem szociális bérlakás) 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más, nem 
közfeladat ellátására szolgáló ingatlanok hasznosítása) 



013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
045120 Út, autópálya építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi létesítmények) 
045530 Csővezetékes szállítás 
046030 Egyéb távközlés 
047210 Szálloda- és vendéglátóipar igaz gatása és támogatása 
047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék öszetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
051070 Használt eszköz bontása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020 Lakóépület építése 
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 
081010 Sport, rekreáció igaz gatása 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
082020 Színházak tevékenysége 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
086090 Mndenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 



091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5.8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
092221 Közismereti és szakképzesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóknak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
096030 Köznevellési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű 

ellátás) 
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
101213 Fogyatékosságal élők átmeneti ellátása 
104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
106010 Lakóingatlan szociális célő bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2976   Száma: 14.02.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2014. (III.04.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 45. 
számú mellékleteként csatolva. 



-----4. 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.----- 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2977   Száma: 14.02.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 11/2014. (III.04.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely 
a jegyzőkönyv 46. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2978   Száma: 14.02.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
34/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést a 2014. áprilisi Közgyűlésen tárgyalja. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a közművelődési megállapodások  
felülvizsgálatáról és kötéséről ----- 

 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2979   Száma: 14.02.27/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
35/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 
Vándorszíntársulattal 2014. december 31-ig terjedő  időszakra közművelődési megállapodást 
köt. A megállapodás értelmében a társulat részére az 1/2014. (I.29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat 600 e Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletében foglalt közművelődési 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2014. március 14. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 
Művészeti Alapítvánnyal 2014. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt, és a Liszt Ferenc Zeneiskola működtetőjeként biztosítja, hogy a 
Zeneiskola termeit és helyiségeit - amennyiben azokat az intézmény az adott időben nem 
használja - térítésmentesen, a rezsiköltségek megfizetése ellenében veheti igénybe az 
Alapítvány. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező közművelődési megállapodás aláírására.  

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Kacsar József Általános Iskolai Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 

vezető 
Határidő:  2014. március 14. 
 



 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy  
Táncegyüttes Alapítvánnyal 2014. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A megállapodás értelmében az Alapítvány részére az 1/2014.(I.29.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 2014-ben az Önkormányzat 1 700 e Ft 
támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Horváth Gáborné igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. március 14. 
 
 

-----7. Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának 
módosításáról----- 

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

 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2980   Száma: 14.02.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



 
 
36/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát a következőképpen módosítja: 
 
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő preambulum lép: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése szerinti tartalommal Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a 
következők szerint határozza meg: 
 
2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Szakágazat, kormányzati funkciók 
 
Szakágazat 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Kormányzati funkciók 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011210  Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220  Adó-, vám- és jövedéki igaz gatás 
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
013370  Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
013390  Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030  Állampolgársági ügyek 
016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010  Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031010  Közbiztonság, közrend igaz gatása 
031030  Közterület rendjének fenntartása 
036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
041110  Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igaz gatása 
041140  Területfejlesztés igazgatása 
041210 Munkaügy igazgatása 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 



041232  Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
044310  Építésügy igazgatása 
045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047110  Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 
047210  Szálloda- és vendéglátóipar igaz gatása és támogatása 
047310  Turizmus igazgatása és támogatása 
047320  Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
051010  Hulladékgazdálkodás igazgatása 
051040  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
054010  Természet- és tájvédelem igaz gatása és támogatása 
061010  Lakáspolitika igazgatása 
061040  Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 
062010  Településfejlesztés igazgatása 
062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063010  Vízügy igazgatása 
063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010  Közvilágítás 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
076010  Egészségügy igaz gatása 
081010  Sportügyek igazgatása 
081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041  Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081042  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
081043  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081044  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
082010  Kultúra igaz gatása 
084010  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igaz gatása és szabályozása 
084020  Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030  Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
098010  Oktatás igazgatása 
106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107080  Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
107090  Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
109010  Szociális szolgáltatások igazgatása 
 
3. Az alapító okirat 5. és 10. pontja törlésre kerül, így a 6. pont számozása 5-re, a 7-es pont 

számozása 6-ra, a 8-as pont számozása 7-re, a 9. pont számozása 8-ra, a 11. pont 
számozása 9-re, a 12. pont számozása 10-re, a 13. pont számozása 11-re, a 14. pont 
számozása 12-re, a 15. pont számozása 13-ra változik. 
 

4. Az alapító okirat átszámozott 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



 
 
„13. Egyéb feladatok: 
Ellátja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Kaposvár-
Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás pénzügyi-gazdasági 
feladatait.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2014. március 15. 
 

-----8. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról  ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 
 

#: 2981   Száma: 14.02.27/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
37/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Petőfi 
Sándor Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:               
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 



államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ 
(1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”   

             
1. Az alapító okirat 1.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  

„ 1.) A költségvetési szerv megnevezése:”  
 
2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„2.) Székhelye: 7400 Kaposvár, Petőfi u.20.” 
 
3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

„3.)Telephelye: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19.”  
 
 4. Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

„4.)Tagintézmények megnevezése: 
      Tagintézmény megnevezése: Búzavirág Tagóvoda 
      Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19.” 
 
5. Az alapító okirat 5.) pontjának címe helyébe az alábbi szöveg lép:  
   „5.) Közfeladata:”   
 
6. Az alapító okirat 6.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  

„6.)Szakmai alaptevékenysége:”, az 1. bekezdése a TEÁOR szakágazat, szakfeladat  
számok törlésre kerülnek. 

 
7. Az alapító okirat 7.) pontjának címe és szövege, valamint számozása az alábbiak 

szerint módosul: 
 „10.) Illetékessége, működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár 

Város és Magyaregres Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-7 
éves korosztály óvodai nevelése-oktatása.” 

 
8. Az alapító okirat 8.) pontjának számozása 11.) pontra módosul. 
 
9. Az alapító okirat 10.) pontjának szövege és számozása az alábbiak szerint módosul: 

„7.) Államháztartási szakágazat besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására az Általános Iskolai,  Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot 
jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg 
étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Petőfi Sándor Központi 
Óvoda és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 

 
10. Az alapító okirat 8.) pontjának szövege az alábbi: 

„8.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
            091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
   091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai  

          091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 



          096010 Óvodai intézményi étkeztetés  
            041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

   041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 

 
11. Az alapító okirat 9.) pontjának számozása 13.) pontra, címe az alábbiak szerint 

módosul: „13.) Fenntartó neve és székhelye:” 
 

12. Az alapító okirat 9. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
  „9.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet”  

 
13. Az alapító okirat 11.) pontjának számozása 17.) pontra, címe az alábbiak szerint 

módosul: 
„17.) Maximális gyermeklétszám:” 

 
14.     Az alapító okirat 12.) pontja törlésre kerül. 

 
15. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

 
„12.) Alapító neve és székhelye: Kaposvár Város Tanácsa, 7400 Kaposvár, Kossuth 

tér 1. 
       Az alapítás éve: 1974.” 
 

16. Az alapító okirat 14.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul.  
„14.) Vezetőjének megbízási rendje:”   

 
17. Az alapító okirat 16.) pontjának számozása 18.) pontra módosul, a 16.) pont helyébe az 

alábbi szöveg lép: 
„16.) Az intézmény típusa: Óvoda” 

 
18. Az alapító okirat 17.) pontjának számozása 19.) pontra módosul. 

 
19. Az alapító okirat 18.) pontja törlésre kerül. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                          Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő: 2014. március 15. 

 
2.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Bajcsy – 
Zsilinszky Utcai Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:               
              
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 



végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”  
          
1. Az alapító okirat 1.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„ 1.)A költségvetési szerv megnevezése:”  
 

2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „2.) Székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.” 
 

3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„3.)Telephelyei: 7400 Kaposvár, Béke u.51. 

7400  Kaposvár, Jutai u.24.  
7400 Kaposvár, Arany J. u. 2. ”  

 
4. Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „4.)Tagintézmények megnevezése: 
      Tagintézmény megnevezése: Béke Utcai Tagóvoda 
      Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Béke u.51. 
      Tagintézmény megnevezése: Jutai Úti Tagóvoda 
      Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Jutai u.24.  
      Tagintézmény megnevezése: Arany János Tagóvoda 
      Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 2.”  
 
    5. Az alapító okirat 5.) pontjának címe helyébe az alábbi szöveg lép: 
        „5.) Közfeladata:”   

6. Az alapító okirat 6.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  
„6.) Szakmai alaptevékenysége:”, az 1. bekezdése a TEÁOR szakágazat, szakfeladat 
számok törlésre kerülnek. 

 
7. Az alapító okirat 7.) pontjának címe és szövege, valamint számozása az alábbiak szerint 

módosul:  
 „10.) Illetékessége, működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár 
Város és Kaposújlak Község közigaz gatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-7 éves  
korosztály óvodai nevelése-oktatása.”  

 
8. Az alapító okirat 8.) pontjának számozása 11.) pontra módosul. 

 
9. Az alapító okirat 10.) pontjának szövege és számozása az alábbiak szerint módosul: 

 „7.) Államháztartási szakágazat besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot  
jelöli ki.  Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli mele g 
étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Bajcsy – Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 

 
10. Az alapító okirat 8.) pontjának szövege az alábbi:   

„8.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
        091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 



 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai  

        091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
        096010 Óvodai intézményi étkeztetés  

  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 
 

11. Az alapító okirat 9.) pontjának számozása 13.) pontra, címe az alábbiak szerint 
módosul: „13.) Fenntartó neve és székhelye:” 

 
12. Az alapító okirat 9.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet”  

 
13. Az alapító okirat 11.) pontjának számozása 17.) pontra, címe az alábbiak szerint 

módosul: 
„17.) Maximális gyermeklétszám:” 

 
14. Az alapító okirat 12.) pontja törlésre kerül. 

 
15. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „12.) Alapító neve és székhelye: Kaposvár Város Tanácsa, 7400 Kaposvár, Kossuth 
tér 1. 

        Az alapítás éve: 1900.” 
 

16. Az alapító okirat 14.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul.  
„14.) Vezetőjének megbízási rendje:”   

 
17. Az alapító okirat 16.) pontjának számozása 18.) pontra módosul, a 16.) pont helyébe az 

alábbi szöveg lép: 
„16.) Az intézmény típusa: Óvoda” 
 

18. Az alapító okirat 17.) pontjának számozása 19.) pontra módosul. 
 

19. Az alapító okirat 18.) pontja törlésre kerül. 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Molik Edit óvodavezető 
Határidő: 2014. március 15. 

 
3.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
 
 
 



Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:    
            

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működésérő l és  a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az  
alábbi alapító okiratot adja ki:”     
           

1. Az alapító okirat 1.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„ 1.)A költségvetési szerv megnevezése:”  
 

2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „2.) Székhelye: 7400 Kaposvár, Toponári u. 49.” 
 

3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „3.)Telephelyei: 7400 Kaposvár, Temesvár u. 2/a. 

                                   7400 Kaposvár, Damjanich u.38. 
                                         7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 127. ”  
 

4. Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „4.)Tagintézmények megnevezése: 

Tagintézmény megnevezése: Temesvár Utcai Tagóvoda 
       Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Temesvár u. 2/a. 
       Tagintézmény megnevezése: Damjanich Utcai Tagóvoda 
     Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Damjanich u.38.  
      Tagintézmény megnevezése: Tallián Gyula Utcai Tagóvoda 
       Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 127. ”  
 

5. Az alapító okirat 5.) pontjának címe helyébe az alábbi szöveg lép: 
„5.) Közfeladata:”   
 

6. Az alapító okirat 6.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„6.) Szakmai alaptevékenysége:”, az 1. bekezdése a TEÁOR szakágazat, szakfeladat 
számok törlésre kerülnek. 

 
7. Az alapító okirat 7.) pontjának címe és szövege valamint számozás az alábbiak szerint 

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

 
8. Az alapító okirat 8.) pontjának számozása 11.) pontra módosul. 

 
9. Az alapító okirat 10.) pontjának szövege és számozása az alábbiak szerint módosul: 

 „7.) Államháztartási szakágazat besorolása: 851020 Óvodai nevelés  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot  
jelöli ki.  Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli mele g 



étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Festetics Karolina Központi 
Óvoda és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 

 
10.  Az alapító okirat 8.) pontjának szövege az alábbi: 

 „8.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
        091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai  

        091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
        096010 Óvodai intézményi étkeztetés  

  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 
 

11. Az alapító okirat 9.) pontjának számozása 13.) pontra, címe az alábbiak szerint 
módosul: „13.) Fenntartó neve és székhelye:” 

 
12. Az alapító okirat 9.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet” 

 
13. Az alapító okirat 11.) pontjának számozása 17.) pontra, címe az alábbiak szerint  

módosul: 
„17.) Maximális gyermeklétszám:” 

 
14. Az alapító okirat 12.) pontja törlésre kerül. 

 
15. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„12.) Alapító neve és székhelye: Zichy Karolina grófnő 
Az alapítás éve: 1875.” 

 
16. Az alapító okirat 14.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul.  

„14.) Vezetőjének megbízási rendje:”   
 

17. Az alapító okirat 16.) pontjának számozása 18.) pontra módosul, a 16.) pont helyébe az 
alábbi szöveg lép: 
„16.) Az intézmény típusa: Óvoda” 

 
18. Az alapító okirat 17.) pontjának számozása 19.) pontra módosul. 

 
19. Az alapító okirat 18.) pontja törlésre kerül. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
Határidő: 2014. március 15. 

 



4.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 
Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:    
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései,  
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az  
alábbi alapító okiratot adja ki:”   
             

1. Az alapító okirat 1.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„ 1.) A költségvetési szerv megnevezése:”  
 

2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „2.) Székhelye: 7400 Kaposvár, Damjanich u.3.” 
 

3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „3.)Telephelyei: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 24/B.  
                           7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 181.”  
 

4. Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „4.)Tagintézmények megnevezése: 
Tagintézmény megnevezése: Honvéd Utcai Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 24/B. 
Tagintézmény megnevezése: Kaposfüredi Tagóvoda 
Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 181.”  

 
5. Az alapító okirat 5.) pontjának címe helyébe az alábbi szöveg lép: 

„5.) Közfeladata:”   
 

6. Az alapító okirat 6.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
 „6.) Szakmai alaptevékenysége:”, az 1. bekezdése a TEÁOR szakágazat, szakfeladat 
számok törlésre kerülnek. 
 

7. Az alapító okirat 7.) pontjának címe és szövege valamint számozása az alábbiak szerint 
módosul:  

„10.) Illetékessége, működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár 
Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-7 éves korosztály óvodai 
nevelése-oktatása.”  
 

8. Az alapító okirat 8.) pontjának számozása 11.) pontra módosul. 
 

9. Az alapító okirat 10.) pontjának szövege és számozása az alábbiak szerint módosul: 
 „7.) Államháztartási szakágazat besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot  
jelöli ki.  Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli mele g 



étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi 
Óvoda és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 

 
10. Az alapító okirat 8.) pontjának szövege az alábbi: 

 „8.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
        091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai  

        091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
        096010 Óvodai intézményi étkeztetés  

  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 
 

11. Az alapító okirat 9.) pontjának számozása 13.) pontra, címe az alábbiak szerint módosul: 
„13.) Fenntartó neve és székhelye:” 

 
12. Az alapító okirat 9.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet” 
 

13. Az alapító okirat 11.) pontjának számozása 17.) pontra, címe az alábbiak szerint 
módosul: 

„17.) Maximális gyermeklétszám:” 
 

14. Az alapító okirat 12.) pontja törlésre kerül. 
 

15. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép. 
„12.) Alapító neve és székhelye: Kaposvár Város Tanácsa,  
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

        Az alapítás éve: 1983.” 
 

16. Az alapító okirat 14.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul.  
„14.) Vezetőjének megbízási rendje:”   

 
17. Az alapító okirat 16.) pontjának számozása 18.) pontra módosul, a 16.) pont helyébe az 

alábbi szöveg lép: 
„16.) Az intézmény típusa: Óvoda” 

 
18. Az alapító okirat 17.) pontjának számozása 19.) pontra módosul. 

 
19. Az alapító okirat 18.) pontja törlésre kerül. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Várkonyi Gáborné óvodavezető 
Határidő: 2014. március 15. 



 
5.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:    

 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”   

             
1. Az alapító okirat 1.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„ 1.) A költségvetési szerv megnevezése:”  
 
2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 „2.) Székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u.1.” 
 

3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„3.)Telephelyei: 7400 Kaposvár, Szántó u. 15/a. 

                                       7400 Kaposvár, Pécsi u. 124. ”  
 
4. Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

 „4.)Tagintézmények megnevezése: 
Tagintézmény megnevezése: Szántó Utcai Tagóvoda 

      Tagintézmény címe:  7400 Kaposvár, Szántó u. 15/a 
       Tagintézmény megnevezése: Szentjakabi Tagóvoda 
      Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 124. ”  
 
5. Az alapító okirat 5.) pontjának címe helyébe az alábbi szöveg lép:  

„5.) Közfeladata:”   
6. Az alapító okirat 6.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„6.) Szakmai alaptevékenysége:”, az 1. bekezdése a TEÁOR szakágazat, szakfeladat 
számok törlésre kerülnek. 

  
7. Az alapító okirat 7.) pontjának címe és szövege valamint számozása alábbiak szerint 

módosul: 
„10.) Illetékessége, működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár 
Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-7 éves korosztály óvodai 
nevelése-oktatása.”  

 
8. Az alapító okirat 8.) pontjának számozása 11.) pontra módosul. 

 
9. Az alapító okirat 10.) pontjának szövege és számozása az alábbiak szerint módosul: 

 „7.) Államháztartási szakágazat besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot  
jelöli ki.  Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli mele g 
étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 



és az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 

 
10.   Az alapító okirat 8.) pontjának szövege az alábbi: 

 „8.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
        091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai  

        091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
        096010 Óvodai intézményi étkeztetés  

  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 

11.  Az alapító okirat 9.) pontjának számozása 13.) pontra, címe az alábbiak szerint módosul: 
„13.) Fenntartó neve és székhelye:” 

 
12. Az alapító okirat 9.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet” 
 

13. Az alapító okirat 11.) pontjának számozása 17.) pontra, címe az alábbiak szerint módosul: 
„17.) Maximális gyermeklétszám:” 

 
14. Az alapító okirat 12.) pontja törlésre kerül. 

 
15. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„12.) Alapító neve és székhelye: Katolikus Egyház 
        Az alapítás éve: 1927.” 
 
16. Az alapító okirat 14.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  

„14.) Vezetőjének megbízási rendje:”   
 

17. Az alapító okirat 16.) pontjának számozása 18.) pontra módosul, a16.) pont helyébe az 
alábbi szöveg lép: 
„16.) Az intézmény típusa: Óvoda” 

 
18. Az alapító okirat 17.) pontjának számozása 19.) pontra módosul. 
 
19. Az alapító okirat 18.) pontja törlésre kerül. 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Máté Mártonné óvodavezető 
Határidő: 2014. március 15. 

 
 



6.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rét Utcai 
Központi Óvoda, alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:    
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki:”   

             
1. Az alapító okirat 1.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

„ 1.) A költségvetési szerv megnevezése:”  
             

2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:  
„2.) Székhelye: 7400 Kaposvár, Rét u. 4.” 
 

3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „3.)Telephelyei: 7400 Kaposvár, Szigetvári u.9. 

                                       7400 Kaposvár, Madár u. 14. ”  
 

4. Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„4.)Tagintézmények megnevezése: 

 Tagintézmény megnevezése: Szigetvári Utcai Tagóvoda 
       Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Szigetvári u.9. 
       Tagintézmény megnevezése: Madár Utcai Tagóvoda 
        Tagintézmény címe: 7400 Kaposvár, Madár u. 14. ”  
 

5. Az alapító okirat 5.) pontjának címe helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „5.) Közfeladata:”  
 

6. Az alapító okirat 6.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 
„6.)Szakmai alaptevékenysége:”, az 1. bekezdése a TEÁOR szakágazat, szakfeladat  
számok törlésre kerülnek. 
  
 

7. Az alapító okirat 7.) pontjának címe és szövege valamint számozása az alábbiak szerint 
módosul:  
„10.) Illetékessége, működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár 
Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-7 éves korosztály óvodai 
nevelése-oktatása.”  

 
8. Az alapító okirat 8.) pontjának számozása 11.) pontra módosul. 

 
9. Az alapító okirat 10.) pontjának   

 
10. szövege és számozása az alábbiak szerint módosul. 

 „7.) Államháztartási szakágazat besorolása: 851020 Óvodai nevelés  



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot  
jelöli ki.  Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli mele g 
étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda és  
az Általános Iskolai,  Óvodai és Egészségügyi Gondnokság közötti együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 
 

11. Az alapító okirat 8.) pontjának szövege az alábbi: 
„8.) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

        091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai  

        091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
        096010 Óvodai intézményi étkeztetés  

  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 

 
 

12. Az alapító okirat 9.) pontjának számozása 13.) pontra, címe az alábbiak szerint 
módosul: „13.) Fenntartó neve és székhelye:” 

 
13. Az alapító okirat 9.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet” 
 
 

14. Az alapító okirat 11.) pontjának számozása 17.) pontra, címe az alábbiak szerint 
módosul: 

„17.) Maximális gyermeklétszám:” 
 

15. Az alapító okirat 12.) pontja törlésre került. 
 
 

16. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép. 
„12.) Alapító neve és székhelye: Kaposvár Város Tanácsa, 7400 Kaposvár, Kossuth 
tér 1. 
Az alapítás éve: 1979.” 
 

17. Az alapító okirat 14.) pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  
„14.) Vezetőjének megbízási rendje:”   

 
 

18. Az alapító okirat 16.) pontjának számozása 18.) pontra módosul, a 16.) pont helyébe az 
alábbi szöveg lép: 
„16.) Az intézmény típusa: Óvoda” 

 
 



19. Az alapító okirat 17.) pontjának számozása 19.) pontra módosul. 
 
 

20. Az alapító okirat 18.) pontja törlésre kerül. 
 

            Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                           Cseh Istvánné óvodavezető 
Határidő:      2014. március 15. 

 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratának 
módosításáról ----- 

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

 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2982   Száma: 14.02.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
38/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1). Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
jégkorong sportág visszakerül a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportági képzési 
profiljai közé. A tevékenységhez a 2014. évi költségvetési rendeletben évi 8.713.000 Ft került  



biztosításra, melyből 2.004.000 Ft a tárgy év júniusban benyújtásra kerülő  TAO pályázat 
önrésze. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Szerb György sportreferens 
Határidő:  2014. március 15. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont 
és Sportiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„8./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Sport, ifjúsági ügyek, kulturális szolgáltatás (Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7 és 15 pont)” 
 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9./ Alaptevékenysége: 
TEÁOR:  93.11  Sportlétesítmény működtetése 
   93.19  Egyéb sporttevékenység 

Szakág besorolás: 931100 Sportlétesítmény működtetése 

 

 
Kormányzati funkciók: 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Kiegészítő tevékenységek az intézményi kapacitás további kihasználtsága érdekében: 
Ingatlan bérbeadás. 
Egyéb sporttevékenység. 
Hirdetés. 
Alkotó és előadó művészet. 
Fogyasztási cikk kölcsönzése. 
Egyéb nem bolti kiskereskedelem. 

a) Az intézmény kezelésében lévő  fedett és nyitott létesítmények, tárgyi 
eszközök,berendezések és felszerelések üzemeltetése, karbantartása, folyamatos 



működés feltételeinek biztosítása, 

b) Az Önkormányzat által támogatott minőségi, diák- és szabadidősport, valamint 
kulturális és egyéb rendezvények létesítményei feltételeinek biztosítása, bérbeadása. 

c) Az Önkormányzat által támogatott, nem haszonszerzési célú rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, illetve a szervezésben, lebonyolításban való részvétel. 

d) A Sportiskola birkózó, úszó, cselgáncs, kosárlabda és jégkorong 
szakosztályaiban sportoló fiatalok korcsoportos, évfolyamcsoportos rendszerben 
történő sportági képzése, versenyszerű sportolásuk megalapozása. 

e) Az együttműködő birkózó, úszó, cselgáncs, kosárlabda és jégkorong 
sportegyesületi szakosztályok utánpótlás csapatainak és versenyzőinek biztosítása. 

f) A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak az együttműködő kaposvári 
atlétika, birkózó, úszó és egyéb sportegyesületekhez történő irányítása. 
g) Városi diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása (játékos sportvetélkedő, 
atlétika, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, torna és úszás). 

h) Sporttanfolyamok, nyári napközik, diák szabadidősport események szervezése, 
lebonyolítása. 

Alaptevékenységen felül végzett egyéb tevékenység: 
Minden olyan nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, amiben az intézmény 
létesítményei, helyiségei, területe, eszközei, berendezési tárgyai és munkaereje 
hasznosítható, ezzel növelve az intézmény bevételeit és javítva annak működési 
feltételeit. 

        Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  Sport, ifjúsági ügyek, kulturális szolgáltatás (Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7 és 15 pont)” 
 

3. Az alapító okirat 10, 12 és 14. pontjai törlésre kerülnek. 

 
4. Az alapító okirat 11. pontjának számozása 10. pontra módosul.  

 
4. Az alapító okirat 13. pontjának számozása 11. pontra módosul.  
 
5. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. Törvény (Mt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény alapján áll fenn. 

 
 
6. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 13. pontra módosul. 
 
 7. Az alapító okirat 16. pontjának számozása 14. pontra módosul.  
 
8. Az alapító okirat 17. pontjának számozása 15. pontra módosul. 
 
9. Az alapító okirat 18. pontjának számozása 16. pontra módosul. 
 
 



10. Az alapító okirat 19. pontja törlésre kerül. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő:  2014. március 15. 
 
 

-----10. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság  
alapító okirata módosításáról ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2983   Száma: 14.02.27/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
39/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Általános Iskolai, Óvodai 
és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. Az alapító okirat 2. pontjának 2/1. és 2/2. alpontjának számozása 3. pontra módosul.  
 

2. Az alapító okirat 3. pontja törlésre kerül.  
 

3/ Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„4./ Közfeladata:  
Kormányzati és önkormányzati intézmények működtetési, ellátó, kisegítő szolgálata” 
 



4/ Az alapító okirat 5. pontja törlésre kerül. 
 

5. Az alapító okirat 6. pontjának számozása 5. pontra módosul, második bekezdése a 
TEÁOR, szakágazat és szakfeladat számok törlésre kerülnek. 

 
6. Az alapító okirat az alábbi 6. ponttal egészül ki:  

„6./ Államháztartási szakágazati besorolása: 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” 

 
7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

 „7./ Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
072313 Fogorvosi szakellátás 
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
074040 Fertőző betegségek megelőzése 
076010 Egészségügyi igazgatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
096030 Kollégiumi lakhatás 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 



102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés” 
 

8. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„8./ Illetékessége, működési köre: 
Tevékenysége Kaposvár Város közigazgatási területére, az egészségügyet érintően a 
külön megállapodásokban rögzített ellátások vonatkozásában az érintett települések  
közigazgatási területére terjed ki.” 
9. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„9./ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.” 
 
10. Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül.  
 
11. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép, számozása 10. pontra 

módosul.  
„10./ Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezető jét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat 
útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.),  illetve a 
végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően nevezi ki.” 
 
12. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép, számozása 11. pontra 

módosul:  
„11./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Az intézményben foglalkoztatottak foglalkozási jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, 
munkajogviszony, megbízásos jogviszony, önkéntes segítői jogviszony alapján áll fenn.” 
 
13. Az alapító okirat 13., 14. és 15. pontja törlésre kerül.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2014. március 15. 
 
 

-----11. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai 
Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ  

alapító okiratának módosításáról ----- 
 

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

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



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

Szavazás eredménye 
 

#: 2984   Száma: 14.02.27/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

a) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormány 
rendelet 5.§(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja 
ki:” 

 
b) Az alapító okirat 1. pontjának (A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei 
neve és címe) alpontjai törlésre kerülnek. Az 1. pontba az alábbi szöveg kerül: 
„Neve: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
Székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. 
Telephelyének neve és címe: 
Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, 7400 Kaposvár, Honvéd u. 1. 
Raktárának címe: 48-as Ifjúság Útja 54-58.” 
 
c) Az alapító okirat 3. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:  

„A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége” 
 
d) Az alapító okirat 3. pontjának 3. 1 alpontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) 
törlésre kerül, valamint az alpontok számokkal történő jelölése „3. 1.1-től 3.1.17-ig”  
helyére betűvel történő jelölés lép „a)-tól q)-ig” 
 



e) Az alapító okirat 3.2. pontjának (A költségvetési szerv alaptevékenységének 
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása) számozása „4.-re”módosul, a 
címének és szövegezésének helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 

 
 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek  
  gondozása 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

 feladatok 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos   
  feladatok” 
 
f) Az alapító okirat 3.3. pontjának (A költségvetési szerv államháztartási szakágazat  
szerinti besorolása) számozása „5.-re”módosul. 
 
g) Az alapító okirat 3.4. pontja (A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:A 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.)törlésre kerül. 

 
h) Az alapító okirat 4. pontjának sorszáma „6-ra” módosul, és az alpontok számozása 
törlésre kerül. 

 
i.) Az alapító okirat 5. pontjának sorszáma „7-re” módosul. 
 
j) Az alapító okirat 6. pontjának sorszáma „8-ra” módosul, és az alpontok számozása 
törlésre kerül. 
 
k) Az alapító okirat 7. pontja (A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása) törlésre 
kerül.  
 
l) Az alapító okirat 8. pontjának sorszáma „9-re” módosul. 
 
m) Az alapító okirat 9. pontjának sorszáma „10-re” módosul. 
 
n) Az alapító okirat 10. pontjának sorszáma „11-re” módosul. 
 
o) Az alapító okirat 11. pontjának sorszáma „12-re” módosul. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Horváth Katalin igaz gató 
Határidő:   2014. március 15. 

 
 
 



2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

a) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormány 
rendelet 5.§(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja 
ki:” 

 
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a Rippl - Rónai 
Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratának 1.3. pontja helyébe  a következő  
szöveg lép: 

 
“1.3. Telephelyeinek neve és címe: 
1.3.1.1 Rippl-Rónai Emlékház, 7400 Kaposvár, Róma – hegy 88. 
1.3.1.2. Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert, 7400 Kaposvár, Várdomb  hrsz: 
17099 
1.3.1.3. Vaszary Emlékház, Kaposvár, Zárda u.9. 230/A/1 hrsz. 
1.3.1.4.Deseda Látogatóközpont hrsz: 0446/2” 
 
c) Az alapító okirat 4. pontjának (A költségvetési szerv tevékenysége) címe „A 

költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége”címre módosul. 
 
d) Az alapító okirat 4.1. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) törlésre kerül.  

 
e) Az alapító okirat 4.1.11 (területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére 
kiterjedően) pontja törlésre kerül 4. 1.1. ponttól 4.1.11.8 pontig  számokkal történő  
jelölése helyére betűvel „a)-tól r)-ig” történő jelölés lép.  
 
f) Az alapító okirat 4.2. pontjának (A költségvetési szerv alaptevékenységének 
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása) számozása „5.-re”módosul, a 
címének és szövegezésének helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
094210 Felsőfokú oktatás 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 



013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos   
feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok” 

 
g) Az alapító okirat 4.3. pontjának sorszáma „6-ra” módosul. 
 
h) Az alapító okirat 4.4. pontja (A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:A 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.)törlésre kerül. 
 
i) Az alapító okirat 5. pontjának sorszáma „7-re” módosul. 
 
j) Az alapító okirat 6. pontjának sorszáma „8-ra” módosul. 
 
k) Az alapító okirat 7. pontjának sorszáma „9-re” módosul, ,  és az alpontok 
számozása törlésre kerül. 
 
l) Az alapító okirat 8. pontja (A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása) törlésre 
kerül. 
 
m) Az alapító okirat 9. pontjának sorszáma „10-re” módosul. 
 
n) Az alapító okirat 10. pontjának sorszáma „11-re” módosul. 
 
o)Az alapító okirat 11. pontjának sorszáma „12-re” módosul. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
  dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2014. március 15. 

 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

a)Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormány rendelet  
5.§(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” 
 
b) Az alapító okirat 3. pontja (Típusa:többcélú intézmény, általános művelődési 
központ, közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely) törlésre kerül. 

 
c) Az alapító okirat 4. (A költségvetési szerv telephelyei) pontjának számozása 3-ra 
módosul és pontjából törli a következő telephelyeket: 

 
„Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert 
(Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099) 



 
Vaszary Emlékház 
( Kaposvár, Zárda u.9. 230/A/1 hrsz.)” 
 

d) Az alapító okirat 5 pontja (A költségvetési szerv egységei: Művelődési Központ 
Közgyűjtemény: közérdekű muzeális kiállítóhely) törelésre kerül. 

 
e) Az alapító okirat 6. pontjának számozása „4-re” módosul. 
 
f) Az alapító okirat 7. pontjának számozása „5-re”, címe „Szakmai 
alaptevékenysége” címre módosul, „TEÁOR száma: 9329 máshová nem sorolható 
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység; 9102 Múzeumi tevékenység, kulturális  
örökségvédelem” szövegrész helyébe  
„az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, 
• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, 
• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, 
• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 
• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése, 
• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
• egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása” szöveg kerül. 
 
h) Az alapító okiratban a 7. pontban alpontokként szereplő „Alapvető szakág” és a 
„Szakfeladatok” törlésre kerülnek.  

  
i) Az alapító okiratba 6. pontként az „Államháztartási szakágazati 
besorolása: 

  910110 Közművelődési intézmények tevékenysége”  szöveg kerül. 
 

j) Az alapító okiratba 7. pontként a „Szakmai alaptevékenységek kormányzati 
funkció szerinti megjelölése: 

  082042 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

  082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

  082044 Könyvtári szolgáltatások 

  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 
tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 



082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések más egyéb támogatások 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok” szöveg kerül. 

 
k) Az alapító okirat 9. pontjának címe (Működési köre) „Illetékessége, működési 
köre” megfogalmazásra módosul. 
 
l) Az alapító okirat 10. (Irányító szerve) pontjának címe és tartalma az „Alapítói  
jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 

  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Kaposvár, Kossuth tér 1.” megfogalmazásra módosul. 
 

 m) Az alapító okirat 11. (Az alapító szerv neve) pontjának címe és tartalma 
  „A költsévetési szerv irányítója és fenntartója: 
  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Székhelye: Kaposvár, Kossuth tér 1.” megfogalmazásra módosul. 
 
n) Az alapító okirat 13. pontja (Gazdálkodási jogköre) törlésre kerül. 
 
p) Az alapító okirat 14. (Az intézmény vezetőjének kinevezése) pontjának számozása 
„12-re” a címe „Az intézmény vezetőjének megbízási rendje” megfogalmazásra 
módosul. 
 
q) Az alapító okirat 15. (A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése) 
pontjának számozása „13-ra”, a címe „A foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése” változik. 
 
r) Az alapító okirat 16. (Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa 
szerv kiadásaiban) pontja törlésre kerül. 
 
s) Az alapító okirat 17. (A feladatellátást szolgáló vagyon) pontjának sorszáma „14-
re” módosul és törlésre kerülnek a következő vagyonelemek: 

 
”Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert (Kaposvár, Várdomb hrsz: 17099); Vaszary 
Emlékház (Kaposvár, Zárda u.9. hrsz: 230/A/1”. 



 
t) Az alapító okirat 18. pontjának sorszáma „15-re” módosul. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:  2014. március 15. 

 
 

-----12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2014. évben  

érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról ----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2985   Száma: 14.02.27/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
 
41/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2014. évre az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 



díjövezet 
I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év +rezsi 
“A” bár, mulató 92.927 74.578 61.886 37.053 
“B” Vendéglátóipari, 

pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 
61.886 49.602 37.093 30.847 

“C” üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                          

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű  

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel 

történő kulturális, művészeti és közösségi 
célú hasznosítása  

30.847 
12.284 
6.143 

24.490 
27.762 

 
1.873 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 
 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 
- 
 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési,  
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 
Földterületek Ft/m2/év 
“F” beépített telekingatlan és felépítmény által elfoglalt  

földterület 
1.121 1.036 933 858 

“G
” 

beépítetlen terület 18 18 16 6 

“H
” 

szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 

“I” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

4,- (haszonbérleti díj) 

 
Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1.220 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 4.096 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 2.243 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 3.800 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül)  7.230 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítással) 12.050 
Műfüves teniszpálya (világítás nélkül) 7.230 
Műfüves teniszpálya (világítással) 12.050 
Aula 4.720 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 461 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 784 
Klebelsberg Középiskola Kollégiumban található uszoda 3.874,-Ft/óra/pálya 
Étterem és kiszolgáló helyiségei  62.952,-Ft + rezsi/alkalom) 
Étterem és kiszolgáló helyiségei - 4 órát meg nem haladó 
bérbeadás esetén 

2.600,-Ft/óra + rezsi) 



A Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely 
SE részére röplabda-utánpótlás edzés és versenyzés 
céljára az alábbi iskolák tornatermei:  
 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi 

Dániel Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi 

Géza Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd 

Utcai Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi 

Ltp-i Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy 

Utcai Tagiskola, 
• Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Toldi Ltp-i Tagiskolája,  
• Munkácsy Mihály Gimnázium,  
• Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskola,  
• Táncsics Mihály Gimnázium  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

térítésmentes + rezsi 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerülethez tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-oktatási 
intézményekben lévő helyiségeket, sportpályákat. 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az  
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek 
besorolásra: 

I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I.  
Övezet A. pontja)  

II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. 
és C. pontja) 

III. díjövezet: Családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 
Övezete)  

IV.  díjövezet: Lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 
pontja) 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés  
alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 
 



Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Kacsar József igazgató 
Határidő: azonnal 
 
4. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2014. 

évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt         5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék bérleti 

díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített nézőtér) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 

Felárak személyes közreműködés díjánál 
- 7.30 – 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 

munkanapokon 
- hétvégén és ünnepnapokon 

 
 
+ 50 % 
+ 100 % 

Felár rezsiköltségnél 5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
Felár hangtechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Felár fénytechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

 
32.500 Ft/óra + végtakarítás 
 

Konferencia terem bérleti díja 51.200 Ft átalakítási költség  
+ 18.500 Ft/óra bérleti díj rezsivel és 



végtakarítással 
+ kiegészítő szolgáltatások pótdíja 
+ felárak  

 
Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 
konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 
 
b.) A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja az  
alábbi rendezvényeket: 
Szimfonikus zenekar:  előadás 
    főpróba 
Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 
    hangbeállás 
Gyermekszínházi előadások 
Együd Árpád ÁMK :  Szivárvány Filmklub vetítések 
Vikár Béla Vegyeskar előadás  
 főpróba 
Kaposvár Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 
Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 
 
c.) Önkormányzati intézmények és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig 
önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj 
formájában kell megtéríteni.  
Önkormányzat  és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló 
épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 
 
5. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ 

épületében 2014. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 

Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény és hangtechnikai 
költségeket) 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  



AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: 

- ruhatáros (100 főig 1 fő ,  
100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 

1.600,-Ft/fő/óra 
 
 
1.600,-Ft/fő/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és  
ünnepnapokon 

 
 
+ 100% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
       b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és  
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
27.500,-Ft/óra 

 

 
b.) Önkormányzati intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kaposvári Megyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. 
december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget 
bérleti díj formájában kell megtéríteni.   

 
c.) A rendezvénytermeket az intézmény rendszeresen működő civil szervezetei, 

csoportjai meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti 
rendezvények tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra, bérleti 
díjként. 
 

Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  
2014. évben alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg: 

  
 
 
 



6.1 Egyes létesítmények bérleti díja   
      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra Körcsarnok 
egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 

Körcsarnok tanácsterme  3.000,-Ft/óra 
sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra RG edzőcsarnok balett-terme 
egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

sportrendezvényre, edzésre, 
tömegsportra 

2.600,-Ft/óra Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

egyéb rendezvényre 6.500,-Ft/óra 
atlétikai pálya (öltöző nélkül) 4.200,-Ft/óra 
öltöző 2.400,-Ft/alkalom 
füves pálya (50m x 30m) 4.200,-Ft/óra 
füves pálya (nem 
szabványos, 90m x 60m) 

7.500,-Ft/óra 

egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m)  
06:00-22:00 5.000,-Ft/óra 
08:00-15:00 ingyenes 

(iskolák számára, nevelő  
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 

Szabadtéri pályák 

Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,-Ft/óra 
 
A 6.1 pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 
Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 

Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított önköltségen, 
bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 
 
6.2 Egyes létesítmények ingyenes használata  
A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és ingyenesen 
szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti adóköteles 
tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 
 
 



Sportszervezetek: 
- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
- Kaposvári Röplabda Sport Egyesület – FINO (Körcsarnok),  
- Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
- CRYSTAL Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RG csarnok),  
- Kaposvári Ritmikus Gimnasztika SE – versenyzők (RG csarnok),  
- Kaposvári Nehézatlétika SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
- ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Vízügyi SE (Evezős tanmedence),  
- Asztalitenisz Klub (Asztalitenisz csarnok),  
- Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 
 
Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek 

céljára) 
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
- Tömegsport 
 
6.3 Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 
legalább a sportversenyek bérleti díjának megfelelő önköltségi díj megfizetése mellett adható 
bérbe.  
 
Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése az 
sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 
javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szerb György sport referens 
 Dér Tamás igazgató 
Határidő:      azonnal 
 
7.  Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 
vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 
folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + ÁFA mellett az intézményvezető által 
jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe. Állami- vagy 
önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester javaslatára az  
intézmény vezetője a rezsiköltség + ÁFA fizetése mellett a használat díjának megfizetését 
részben vagy egészben elengedheti. 
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
Határidő:                  azonnal 
 



8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a nem lakás célú helyiségekre kötött bérleti szerződésekben 
megállapított bérleti díjakat 2014. évben nem emeli meg az előző évre vonatkozó fogyasztói 
árindex mértékével. 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:      2014. március 15. (bérlők tájékoztatása) 
 
 

-----13. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2986   Száma: 14.02.27/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
42/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 16. sz. alatti 109 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  



       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2014. 
február 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 145.800,- Ft/hó + ÁFA bérleti 
díjért a Lajos-Kerekes-Mátyus Kft. (Kaposvár, Hársfa u. 25.) részére azzal, hogy a bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. március 15. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 1. sz. alatti 20,1 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2014. február 
1. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 16.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért  
Stepán Árpádné egyéni vállalkozó (Kaposvár, Brassó u. 34.) részére azzal, hogy a bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. március 15. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti 12,8 m2  

alapterületű raktár bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a raktárat 2014. február 1. 
napjától határozott 6 hónapos időtartamra bérbe adja 6.748,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért  
Jánokiné Tarró Katalin egyéni vállalkozó (Kaposvár, Deseda u. 2.) részére azzal, hogy a 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. március 15. 
 
4.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 3. sz. alatti 72 m2  

alapterületű raktár bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tekintettel a bérlő által 
vállalt felújítási munkákra a helyiséget 2014. február 1. napjától 2016. szeptember 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Gold 
Consulting Szociális Szövetkezet (Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére azzal, hogy a 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad bérlő részére, 
hogy a helyiségben saját költségén, bérbeszámítás nélkül a bejárati ajtó és 4 ablak 
cseréjét, a gáz- és villanyórák visszaköttetését, vízvezetékrendszer javítását, a 
szennyvízbefolyás megszüntetését, a falak szigetelését, vakolását és festését elvégezze. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. március 15. 
 



5.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó u. 5. I. emeletén lévő  
38,73 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvénytelennek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredménytelennek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoport 
bérletére új pályázat kerül kiírásra.  

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. március 15. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nádor u. 26. sz. alatti 17 m2 

alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek minősíti. Ottó 
Lídia Kaposvár, Léva köz 6/1. sz. alatti lakos a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredménytelennek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázs bérletére új 
pályázat kerül kiírásra.  

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. március 15. 
 
 

-----14. Előterjesztés a kaposvári felhagyott, kommunális hulladéklerakó 
utógondozásáról ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2987   Száma: 14.02.27/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



43/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő, hulladéklerakó utógondozásáról 
szóló megállapodást jóváhagyja, annak aláírásra felhatalmazza a polgármestert. 
 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal (aláírásra) 

 
 

-----15. Előterjesztés az Ingatlanlánc Kft.-vel a Maros utca nyugati oldalán kialakított 
ingatlanokra kötött adásvételi szerződés felbontásáról ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2988   Száma: 14.02.27/15/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
44/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, az 
Ingatlanlánc Kft.-vel a Maros utca nyugati oldalán kialakított ingatlanok eladása tárgyában 
kötött adásvételi szerződést felbontó megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. A vételár előleg fedezetét, legfeljebb bruttó 3.500.000,-Ft 



összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében elkülönített felhalmozási célú általános  
tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 30. 
 
 
 

-----16. Előterjesztés az Önkormányzat által „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
elősegítése a fogyatékos emberek érdekében” című projekthez kapcsolódó  

konzorciumi megállapodásról  ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 2989   Száma: 14.02.27/16/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
45/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a „Partnerségi 
kapcsolatok elősegítése a fogyatékos emberek érdekében” című, ÁROP-1.A.6-2013-2013-
0034 azonosító számú uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó, a 



Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével kötött konzorciumi 
megállapodást, és annak megkötését és tartalmát jóváhagyta. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   2014. március 1. 
 
 

-----17. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2990   Száma: 14.02.27/17/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői)  
beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
1. A Közgyűlés – a nevelőtestület támogató véleményének függvényében – pályázati kiírás 

nélkül – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása 
mellett – 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza Tavali 



Gabriellát a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – 
feladatainak ellátásával. 

 
Illetménye:  387.000,-Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő. 2014. augusztus 10. 

 
2. A Közgyűlés az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására pályázatot hirdet 

az alábbi tartalommal: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: 
Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda esetében Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 20. 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Kaposvár, Toponári út  49. 
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda Kaposvár, Rét u. 4. 
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Kaposvár, Pécsi u. 1. 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kaposvár, Damjanich u. 3. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
                
 
          



Pályázati feltételek: 
� óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
� pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
� legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
� a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás; 

� a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 

� büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

� szakmai önéletrajz, 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás  

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
� érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

 
A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, 
a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre 
jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás 
eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján 
közzétételre kerül. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 06 82 501-
540-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere részére 
történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve, hogy melyik 
óvodára vonatkozik, és az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot 
csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az 
eredetivel megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email címre - Times New Roman 
betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is  
meg kell küldeni.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság is meghallgatja. 
Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 12. 
 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
� Oktatási és Kulturális Közlöny – 2014. márciusi szám 
� www.kaposvar.hu internetes oldal – 2014. március 3. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 3.  
 
 
 

-----18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének 
kiegészítéséről a közétkeztetés vonatkozásában ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés mellékletében látható egy táblázat, amelynek több 
pontja van. Az egyik az intézkedés eredményességét mérő indikátorokról szól. Kérdése az, 
hogy az előterjesztő nem gondolt-e esetleg valamilyen más indikátorra, mert úgy véli az, hogy 
életkoruknak megfelelő, változatos és minőségi étkeztetésben részesülő gyermekek 
önmagukban indikátorok lennének ebben a folyamatban, az aligha lehetséges. Egy olyan 
mutatót, olyan mérőszámot kellene találni, amivel tudják jelezni az előrehaladást ebben a 
problémában. Az egy eredmény, hogy a gyermekeink egészségesebben és tartalmasabban 
tudnak táplálkozni, de jó lenne esetleg ezt még átgondolni.  
 
 
Szita Károly polgármester: Osztja ezt a véleményt. Arra kéri a kollégáit – az előterjesztés 
mostani szavazásától függetlenül –, hogy gondolják át és önmagában akkor, amikor a 
közétkeztetés tekintetében terítéken van több reform is, beleértve a mintamenza programtól 
elkezdve nagyon sok mindent, amelynek persze a legfontosabb indikátora a pénz, mert 
jelentősen többe kerül és  mindig az a kérdés ki milyen mértékben viseli ennek a megosztását. 
Azt, amit tanácsnok úr mondott azt gondolják át, legyenek kedvesek, mert az nem mérhető,  
teljes mértékben igaza van. Ebbő l nem fogják megtudni, hogy egyről a kettőre jutottak-e, 
vagy egyről a mínusz félre, mert abba az irányba mentek el.  Köszöni a javaslatot. Ezzel az 
általa mondott kiegészítéssel együtt kérte, hogy döntsenek az előterjesztésről. 
 
  
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2991   Száma: 14.02.27/18/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
47/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Tervének kiegészítéséről a közétkeztetés vonatkozásában című előterjesztést és 
úgy határozott, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének kiegészítését az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a közétkeztetés tekintetében az 
intézkedések eredményességét mérő mutatókat szükség szerint át kell tekinteni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. február 28.  
 
 

-----19.  Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 
biztosítására benyújtandó pályázatról ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2992   Száma: 14.02.27/19/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
48/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a pályázati felhívásban 
meghatározott legmagasabb támogatási összegre, 650.000 Ft-ra. A szükséges önerőt, 72.223 
Ft-ot és a 2.200 Ft pályázati díjat a 2014. évi költségvetés általános működési célú tartaléka 
terhére biztosítja a Testület. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. március 3. 
 
 

-----20. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázatról ----- 

 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 2993   Száma: 14.02.27/20/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
49/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázatról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására, azon belül a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda Arany János Utcai Tagóvodájának foglalkoztatói homlokzat nyílászáróinak 
cseréjére, fűtésszabályozásának korszerűsítésére és tető csapadékvíz elvezető rendszerének 
korszerűsítésére benyújtott pályázattal kapcsolatban a tájékoztatást elfogadja, támogatja a 
pályázatot és jóváhagyja az önerő biztosításáról szóló döntést. A pályázat teljes költsége 
21.858.429,- Ft, az ehhez igényelt támogatási összeg 17.486.743,- Ft. A fejlesztéshez 
szükséges 4.371.686,- Ft összegű önerőt a Közgyűlés a 2014. évi költségvetés felhalmozási 
célú általános tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Szirják Imréné igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:            2014. június 30. 
 
 

-----21. Előterjesztés a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának  

támogatására benyújtandó pályázatról ----- 
 

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

 
 

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



 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 2994   Száma: 14.02.27/21/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
 

50/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására benyújtandó pályázatról című előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be mindhárom célra, a munkák 
tervezett, célonkénti 3.000.000 Ft összköltségére, összesen 9.000.000 Ft-ra, melyet 100 %-ban 
pályázati támogatásból kíván finanszírozni.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázatokkal kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató   
   Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2014. március 10. 
 
 

-----22. Előterjesztés az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására 
benyújtandó pályázatról ----- 

 
 

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



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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2995   Száma: 14.02.27/22/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
51/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az ifjúsággal foglalkozó 
szakemberek képzéseinek támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és 
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az IFJ-GY-14-C kódszámú pályázat pályázati 
felhívásában meghatározott legmagasabb támogatási összegre, 750.000 Ft-ra. A szükséges  
önerőt, 83.334 Ft-ot és a 2.200 Ft pályázati díjat a 2014. évi költségvetés általános működési 
célú tartaléka terhére biztosítja a Testület. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. március 3. 
 
 

-----23. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról ----- 

 
 

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

 



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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2996   Száma: 14.02.27/23/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
52/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról, 
igényekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2013. (VI.06.) és a 165/2013. 

(VII.11.) önkormányzati határozatokkal jóváhagyott M9 jelű módosítások tárgyában 
lefolytatott véleményezés során beérkezett, és az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
rögzített észrevételeket és azok összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt 
lezárja. 

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

 
 
 
 
 
 



2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2013. (XII. 12.) önkormányzati 
határozat 3. pontjával jóváhagyott M9/3 módosítás tárgyában lefolytatott 
véleményezés során beérkezett, és az előterjesztés 4. sz. mellékletében rögzített 
észrevételeket és azok összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

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

 
 

-----24. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendeletet érintő kérdésekről----- 
 

-----25. Kiegészítés a 2014. évi költségvetést érintő kérdésekről szóló előterjesztéshez ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elkezdődik hamarosan a Bereczk Sándor II. program és ennek 
kapcsán néhány olyan költségvetési igény jött elő, melyet szeretné, ha a Közgyűlés 
megtárgyalna és kiegészítené azzal, hogy a programba felvennék a Kisfaludy, Sopron és Bem 
utca közötti útburkolat felújítását is. Ez 30.000 e/Ft keret összegből megvalósítható, ezért 
tárgyalják most ezt az előterjesztést. Kérte a képviselőket, szavazásnál a kiegészítéssel együtt 
döntsenek. 
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2997   Száma: 14.02.27/24/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



 
53/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a költségvetést érintő kérdésekrő l 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város energiafüggőségének csökkentésére, 
illetve alternatív energiaforrások alkalmazására irányuló energetikai tanulmány 
készítésére 24.003 e Ft-ot biztosít a költségvetés általános  felhalmozási tartaléka 
terhére. 
 
Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:                2014. április 30. 
 

2. A Közgyűlés a költségvetés 4.a. Egyéb szervezetek támogatása mellékletben a 
„Domus-Miénk itt a tér” szociális városrehabilitációs projekt civilszervezetek 
támogatására elkülönített 15.990 e Ft-os keretösszeg terhére az alábbi civil szervezetek 
részére biztosít támogatást a pályázataikban nevesített programok megvalósítására: 
 

Békevár Alapítvány 700 e Ft 
Borostyán Fit Egyesület 490 e Ft 
Gold Consulting Szociális Szövetkezet 960 e Ft 
Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület 1 420 e Ft 
Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület 990 e Ft 
Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület 383 e Ft 
Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete 1 470 e Ft 
Kaposvári Polgári Casino 556 e Ft 
Kaposvári Szabadidő Egyesület 500 e Ft 
Kaposvárimami Közhasznú Egyesület 1 453 e Ft 
Kecelhegyi Lovassport Kht. 750 e Ft 
Loco 4x4 Egyesület 499 e Ft 
Napkerék Egyesület 1 418 e Ft 
Szeretem Kaposvárt Alapítvány 1 363 e Ft 
Új Perspektíva Regionális Egyesület 756 e Ft 
Vadvirág Alapítvány 1 489 e Ft 

 
Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:                2014. április 30. 
 

3. A Közgyűlés a költségvetés 4.a. Egyéb szervezetek támogatása mellékletben a Nostru 
szociális városrehabilitációs projekt civilszervezetek támogatására elkülönített    
30.000 e Ft-os keretösszeg terhére az alábbi civil szervezetek részére biztosít 
támogatást a pályázataikban nevesített programok megvalósítására. 
 

Compass Egyesület 1 491 e Ft 
Gold Consulting Szociális Szövetkezet 959 e Ft 



Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület 943 e Ft 
Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület 1 485 e Ft 
Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 1 487 e Ft 
Kaposvárért Roma Egyesület 1 000 e Ft 
Kaposvárimami Közhasznú Egyesület 1 493 e Ft 
LOCO 4X4 Egyesület 999 e Ft 

 
Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:                2014. április 30. 

 
 
54/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2014. évi útfelújítási feladatok közé beemeli a Kisfaludy 
utca, Bem utca és Sopron utca közötti útburkolatának felújítását, s az új induló felújítási 
keretösszeget az általános felhalmozási célú keret terhére 30 millió Ft-tal megemeli. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Szirják Imréné igazgató 
                             Molnár György igazgató 
Határidő:              2014. március 31. 
 
 

-----26. Előterjesztés a Rákóczi téri I. világháborús emlékmű környezetének 
 rendezésére benyújtandó pályázatról   ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 

dr. Giber Vilmos képviselő: Kérdése volt, hogy ebbe nem férhetne bele az országzászló 
helyreállítása? Annak idején az országzászlót közadakozásból építette fel a város. 
 
Szita Károly polgármester: Annyi pénzt sajnos nem kapnak. A városnak van egy döntése, a 
kiemelt programok közé tartozik, ha lesz rá lehetőségük pályázatot fognak rá benyújtani.  
Most erre lett lehetőségük a 100. évforduló kapcsán és azért szeretnék többek között ezt a 
nagyon szép emlékművet alkalomhoz illően ünnepi díszbe öltöztetni, mert vele párhuzamosan 
a MÁV-val sikerült megállapodniuk, hogy a vasútállomás épülete is megújul. A vasútállomás  
épületére is kérték a díszkivilágítást, szép épületről van szó. Gondoljanak bele, díszkivilágítás  
itt, a szoborcsoportnál, és ha majd szép lesz a Csiky Gergely Színház, akkor az is meg fogja 
kapni a díszfényt. Akkor majd kitalálják a színházparknak a funkcióját, mert ha 
belegondolnak most nincs funkciója. Ez a válasza a kérdésre. 
 
 

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



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2998   Száma: 14.02.27/25/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
55/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rákóczi téri I. világháborús 
emlékmű környezetének rendezésére benyújtandó pályázatról című előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be a munkák tervezett 
összköltségére, azaz 4.977.130 Ft-ra, melyet 100 %-ban pályázati támogatásból kíván 
finanszírozni.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. március 15. 
 
 

-----27. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő pénzeszköz 
átadásról és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum  

helyiségigényéről ----- 
 

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

 
 

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

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



 
Szavazás eredménye 

 
#: 2999   Száma: 14.02.27/26/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
56/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, 
a Somogy Megyei Önkormányzat „Kaposvári Vigasságok terének kialakítása” című  
projektjének járulékos költségeihez történő hozzájárulásról szóló megállapodást jóváhagyja és  
annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. A bruttó 1.730.000,-Ft összegű hozzájárulás  
fedezetét az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésében az általános működési tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. március 31. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 12. szám 
alatti, volt Vaszary Képtár két, belső udvarról nyíló, mélyföldszinten található, önkormányzati 
tulajdonú helyiségcsoportját (kaposvári 15/A/48 hrsz, valamint 15/A/54 hrsz) az 
Önkormányzat törzsvagyonába helyezi és térítésmentesen a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum használatába adja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. március 31. 
 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a Kaposvár, Fő u. 10. 
szám alatti ingatlanban a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által használt 
ingatlanrészekben történt változások miatt a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár 



Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött térítésmentes használati jogot alapító 
megállapodás, valamint az ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodás módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. március 31. 
 
 

-----28. Előterjesztés a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó előírások 
 bevezetéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, jön a jó idő, ilyenkor 
megszaporodnak azok a közterületi jelenlétek, amelyek utcákon, tereken láthatóak, azzal 
együtt, hogy az önkormányzat hozott egy rendeletet arról, hogy az utca nem lakószoba, a 
járda különösen nem az. Megjelenhetnek újból a fotelek, hokedlik ezeken a területeken. A 
városnak vannak olyan részei és van néhány olyan ember, aki úgy kap önkormányzati 
támogatást, hogy nem fordít megfelelő gondot lakókörnyezete rendbe tételére. Nem lapátolja 
el télen a háza előtt a havat, nem nyírja le a füvet, a kertje pedig gazos, ez a személy ne 
kapjon segélyt, erről szól a javaslat. Kössék feltételhez az önkormányzat által adható segély 
típusok egy részét, mert a napközbeni kapu előtti ülés és beszélgetés helyett lehetne kaszálni, 
lehetne érdemi munkát végezni a kertben, lehetne rendet tartani a lakókörnyezetben. Azzal a 
kezdeményezéssel élne, amire törvényi lehetőségük is van, az önkormányzat által nyújtandó 
segélyek feltétel rendszerét egészítsék ki a lakókörnyezet rendbetételének a kötelezettségével. 
Amennyiben ezt az alapelvet elfogadják, egy munkacsoportot szeretne javasolni,  hogy 
dolgozza ki, hozzon javaslatokat – felmerült, hogy a lakásfenntartási támogatásoknál hozzák 
be ezt a rendszert – és javasolta, hogy a munkacsoport vezetője Borhi Zsombor tanácsnok úr 
legyen. Kérte tanácsnok urat, hogy több képviselő társával konzultálva alakítsanak egy 
munkacsoportot, mindenképp vegyék be a szociális irodát a munkacsoportba és hozzanak a 
Közgyűlés elé egy javaslatot rendeleti formában ezen alapelvek megjelenésérő l. Kérte, akinek 
kérdése van, mint kezdeményezőhöz tegye meg. 
 

-----Kérdések----- 
 

Kiss Tamás képviselő: A cél az szép, jó és támogatandó. Kérdése volt, amennyiben ez meg 
is valósul és elfogadja a Közgyűlés ezt a határozatot, van-e az önkormányzatnak olyan 
személyi állománya, amellyel ezt a rendeletet majd be tudja tartatni? Illetve amennyiben ez  
megvalósul és be is tudják tartatni, mert a személyi állomány arra alkalmas, a későbbiekben, 
amikor ezek a kollegák kivonulnak a helyszínre és ellenőrzik a helyszínt, akkor ott, ha 
atrocitás éri őket, milyen fajta módon történik meg az ő védelmük? Emeletes házakban, társas  
házakban, hogyan történik majd ennek a rendeletnek a betartása? 
 
Szita Károly polgármester: Abból az alapelvből indult ki, ami szerinte tény ebben a 
városban, hogy az önkormányzati támogatást kapók jelentős többsége, azt tisztességesen 
felhasználva gondot fordít önmaga és a lakókörnyezete rendbe tételére. Ez az alapelve, ebből 
indul ki, azért mondta, hogy jelentős többségre ez a jellemző. Ez viszont nem mindenkire 
igaz, ezért fogalmazódott meg benne mindaz, amit elmondott. A feltett kérdések, jogos  



kérdések, azért alakul a jóváhagyásukkal egy munkacsoport, hogy erre javaslatokat tegyen. Ki 
kell dolgozni, alapelvet vetett fel, addig nincs értelme munkálkodni, amíg az alapelvben nincs  
egyetértés. Ha az alapelvben egyetértés van, ezt követően a munkacsoportnak az a feladata, 
hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre hozzon be erre egy olyan anyagot, amely 
ennek az alapelvnek a végrehajtására vonatkozik. Fogalmaztassa meg mellé azt a rendeleti 
szövegtervezetet is, amely alapján ez azt követően akkor életbe is lép. Ez a válasza a 
képviselő úr által felvetettekre. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Egymás mellett ülnek Kiss Tamás képviselővel és pont arról 
kezdtek el beszélgetni, hogy hogyan lehet egy olyan szabályozást hozni, ami kellően 
differenciált mondjuk a lakókörnyezetet tekintve. Ki milyen körülmények között él, ki milyen 
városrészben, ki milyen házban, lakásban, családi házas övezetben, vagy társasházi lakásban, 
úgy, hogy ez a szabályozás ne legyen diszkriminatív. Erre nagyon oda kell majd figyelniük, 
hogy minden jogszabályi kritériumnak meg tudjanak felelni, hogy semmiképpen sem 
kövessék el azt a hibát, hogy bármilyen módon diszkriminatív lesz a szabályozásuk. 
Kíváncsian várja, hogy milyen előterjesztés fogalmazódik meg áprilisra. 
 
Szita Károly polgármester: Az általa elmondott alapelvekre egy munkacsoportot hoznak 
létre, ennek a vezetőjévé Borhi Zsombort javasolja megbízni. Borhi tanácsnok urat arra kéri,  
hogy a jelenlevő képviselő hölgyekkel, urakkal konzultáljon. A lehető legszélesebb 
konszenzust szeretné ebben a kérdésben egy olyan előterjesztés megjelenítésében, ami elé 
kerül, hogy ha kell, akkor bővítse nyugodtan ezt a munkacsoportot és amennyiben a 
képviselő-testület döntése pozitív akkor álljanak neki ennek a munkának. Az önkormányzati 
segélyek nyújtásának feltételeit kiegészíti a lakókörnyezet rendbetételére is és erre egy 
munkacsoportot hoz létre, amely a soron következő Közgyűlésre beterjeszti ennek 
végrehajtására vonatkozó javaslatát és a munkacsoport vezetője Borhi Zsombor. Kérte, ha 
ezzel egyetértenek, igennel szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3000   Száma: 14.02.27/27/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



57/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a normatív lakásfenntartási 
támogatás egyéb jogosultsági feltételeként a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó 
feltételek teljesítését előírja, melynek rendeleti szabályozását a 2014. áprilisi Közgyűlésre 
előkészíti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakókörnyezet 
rendezettségére vonatkozó feltételek teljesítésének előírására létrehoz egy munkacsoportot, 
melynek vezetésével Borhi Zsombor tanácsnokot bízza meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: 2014. március 28. 
 
 

-----29.  Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
 tevékenységéről ----- 

 
 

-----30.  Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési  
szabályzatának módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a két napirend előterjesztését együtt tárgyalják 
meg. Szavazni viszont külön szavazzanak róla. 
 
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3001   Száma: 14.02.27/28/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
58/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3002   Száma: 14.02.27/28/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



59/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2014. március 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a TÁMOP-1.1.1-12/1-

2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és  
foglalkoztatásának segítése” programban részt vesz. A Közgyűlés megváltozott 
munkaképességű emberek részére a polgármesteri hivatalban egy közszolgálati álláshelyet 
biztosít két fő 4 – 4 órában történő foglalkoztatására. A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt 
a TÁMOP Igénykezelő felületén történő regisztrációra és megváltozott munkaképességű  
dolgozók iránti munkaerőigény benyújtására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2014. március 1. 

 
 

-----31. Előterjesztés a műfüves multifunkciós ovi-foci pálya építésére 
benyújtandó pályázatról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának már van ovi csapata is.  
Élmény nézni ezeket a kis gyerekeket, amikor rúgják a labdát. Lehetőség nyílna egy újabb 
sportfejlesztésre, mégpedig az ovisoknak szóló pálya építésére pályázati formában a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel karöltve és ennek az önerejét szerepeltették az előterjesztésben. Ezt a 
Petőfi Sándor Utcai Óvodában létesítenék, amennyiben egyetértenek vele. Azért ebbe az 
oviba, mert ez az ovi a gesztora Bene Akadémiának, innen mennek a gyerekek futballozni. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Dér Tamás tanácsnok: A pályázatot támogatni tudja, az óvodásokról van szó. Magát a focit 
ebben az esetben nem tudja támogatni a következő miatt. Egyrészt, amit mostanában hallani,  
látni a magyar fociban, az katasztrófa. Az óvodás gyerekeknek minden sportot kell csinálni.  
Azért tudja támogatni ezt az előterjesztést, mert szerepel benne, hogy a pálya alkalmas a többi 
sportágnak a kielégítésére pl. röplabda, lábtenisz, kosárlabda és egyebek. Óvodás  
gyerekeknek nem csak focizni kell, hanem sok-sok mást is meg kell próbálni. 



Szavazás eredménye 
 

#: 3003   Száma: 14.02.27/29/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
60/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a műfüves multifunkciós Ovi-foci 
pálya építésére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be műfüves 
multifunkciós pálya építésére. A pályázat megvalósításához a Közgyűlés bruttó 2.850.000 Ft 
összeget biztosít a 2014. évi költségvetés felhalmozási célú általános tartaléka terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. április 6. 
 
 
 

-----32. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés és I-XII. havi teljesítéséről, 
illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3004   Száma: 14.02.27/30/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 

61/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2013. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----33. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3005   Száma: 14.02.27/31/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

62/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 154/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat 5. 

pontjának határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

            Határidő:        2014. június 30.  
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 161/2010. (VIII.  18.) önkormányzati határozat 

2. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. december 31.  
 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 4. 

pontjának határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
 
 
 



4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat 
2. pontjának határidejét 2014. szeptember 30.-ra módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

            Határidő:        2014. szeptember 30. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2013. (II. 28.) önkormányzati határozat 4. 

pontjának határidejét 2015. január 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Molnár György igazgató 

            Határidő:        2015. január 31. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 

2. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. december 31. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 

2. pontjának határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. június 30. 
 
 8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 

3. pontjának határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

            Határidő:        2014. június 30. 
 
 9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 

1. pontjának határidejét 2014. március 31-re módosítja. 
 

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

            Határidő:        2014. március 31. 
 
 10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2013. (IX. 26.) önkormányzati 

határozat 2. és 3. pontjainak határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. június 30. 



 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 

3. pontjainak határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. június 30. 
 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 225/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

3. és 4. pontjainak határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. június 30. 
 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 226/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. június 30. 
 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 229/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 232/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Szirják Imréné igazgató 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

2. b.) pontjának határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
 
 
 



17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
15. pontjainak határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 

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

            Határidő:        2014. április 30. 
 
18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 239/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati 

határozat 1. és 2. pontjainak határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
20.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat, Kaposvár Megyei Jogú 

Város Városgondnoksága, valamint a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület 
között 2012. április 27-én létrejött Támogatási és feladatellátási szerződésnek a 
261/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozatában foglaltakkal történő módosítását 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 

                                       Molnár György igazgató 
                 Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
          Határidő:       2014. március 31. 
 
21.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2013. (XII. 12.) önkormányzati 

határozat határidejét 2014. április 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

            Határidő:        2014. április 30. 
 
22.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2013. (XII. 12.) önkormányzati 

határozat 4. pontját úgy módosítja, hogy törli a SOMTESZ Alapítványt. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

            Határidő:        azonnal 
 
 
 
 



-----34. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2013. IV. negyedév)----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3006   Száma: 14.02.27/32/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

63/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2013. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----35. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Alapítványi támogatásokról döntenének, a 2014. évi Sportkeret 
tartaléka terhére a Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére 100.000,- Ft, az Oktatási és 



Kulturális Támogatási Keret terhére Képírás Művészeti Alapítvány részére 66.000,- Ft 
támogatást kívánnak adni.         
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3007   Száma: 14.02.27/33/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

64/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

1. 2014. évi Sportkeret tartaléka terhére: 
 
-Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére       100.000,-Ft 
(a gimnázium leány röplabda csapatának a portugáliai Iskolai Röplabda Világkupán való 
részvételéhez)   
              
                                                                
2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére: 
 
- Képírás Művészeti Alapítvány részére                                                                  66.000,-Ft 
(a Képírás internetes folyóirat, illetve a Képírás szerzőitől, az Örökség sorozatban megjelenő  
irodalmi és képzőművészeti összeállítás költségeire)          
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Határidő:  2014. december 31.  
 



-----36. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére  
kölcsön nyújtásáról ----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy egy pár gondolatot had osszon meg az előterjesztés 
kapcsán. A sporthoz való viszonyát nagyon jól ismeri mindenki. Ennek személyes okai is  
vannak, várospolitikai okai is vannak. Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az 
országos átlagnál kiemelten magasabb sporttámogatásokat biztosít a versenysportra és egy 
olyan támogatási rendszert működtet, amelyben a tömegsport is jelentős szerepet vállal. A  
város nagymértékben fejlesztette a sportolásra szolgáló infrastruktúráját. Azért, hogy 
lehetőséget tudjanak biztosítani mindenki számára, aki sportolni akar és azok számára is, akik 
sportolni mennek, mert van hova. Ugyanakkor a Kaposvári Rákócziba az önkormányzat nem 
tulajdonos, ez egy magántulajdonban lévő Kft. 2010-től kigyűjtette, hogy a Kaposvári 
Rákóczinak támogatásként 350 millió forintot adtak, a tulajdonosok egy fillért sem. Szeretne 
véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy a Kft. tulajdonosai rendelnek, az önkormányzat meg 
fizet. Ez így nem működik, mindezek mellett és e feltételek előre bocsátásával fontosnak 
tartotta mindezt elmondani. A város sportpolitikája és stratégiai célja is az, hogy NB I-es 
futball legyen. Most viszont bajban vannak, több mint 200 millió forint hiányzik a 
költségvetésükből, ha nem lépnek semmit, akkor viszont kiesik a csapat. A tulajdonosok 
esélyt teremtettek arra, hogy továbbra is NB I-es klub maradjon és számára most ez a 
legfontosabb, minden egyebet ezt követően, a bajnokság végén szeretne lerendezni. Javasolta, 
hogy június 30-i határidővel ezt a kölcsönt biztosítsák a Rákóczi Klubnak a támogatáson 
felül, amit adnak nekik, hogy esélyük legyen a 2014-2015 bajnoki esztendőben NB I-es 
futball klubnak szurkolniuk, a felújított Rákóczi Stadionban. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Polgármester úr által elmondott körülmények alapján mégis mi 
lehet a garanciája annak, hogy június 30-ig ezt a pénzt visszakapja az önkormányzat. 
Elmondta, hogy milyen gazdálkodási problémái vannak a klubnak, mekkora hiánya van a 
költségvetésének, ügyvezető igazgató úr sajtóban tett nyilatkozatai ugyan ilyen tartalmúak. A 
kérdés az, hogy mégis mitől várhatják azt, hogy június 30-ig a klub visszafizeti ezt a 
pénzösszeget? Többször előfordult már kiemelt sportegyesületek esetében, hogy kezdetben 
kölcsönt adtak, majd a kölcsönt át kellett minősíteni támogatássá. Kérdése az, hogy van-e erre 
esély, hogy itt is adott esetben majd arra fognak kényszerülni, hogyha nem tudja visszafizetni 
a klub a kölcsönt, ebből támogatás lesz?  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztés elég rövid, de van benne egy olyan mondat, 
hogy a Kft. az elmúlt időszakban közel 200 millió Ft-os tartozást halmozott fel, melynek egy 
része részletfizetési halasztással rendezhető. Ezt akkor megfejelik további 60 millió Ft-tal és 
akkor reménykednek abban, hogy ezt júniusig vissza fogja fizetni? Polgármester úr előadta, 
hogy a Labdarúgó Kft-hez, a csapathoz semmi köze nincs az önkormányzatnak jogi 
szempontból. Van olyan elképzelés, hogy ebbe a kft-be az önkormányzat belépjen 
tulajdonosként és ennek mi lenne az eredménye? 
 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Sajnálja, hogy nincs a klub részéről az ülésen senki. Most költői 



kérdésként teszi fel, azokat a kérdéseket, amit egyébként a klub vezetésének tett volna fel. 
Hogyan gazdálkodik az a klub, vagy kft., amely a kiesés szélén áll félidőben és 200 millió Ft 
adóssága van? Milyen ösztönző rendszer van, vagy van-e egyáltalán ösztönző rendszer a 
Rákóczi játékosainál és ez hány %-a az összjövedelmüknek? Miért gondolják minden magyar 
focicsapatnál, hogy a külföldiek tudják megmenteni a csapatot? Mit várnak attól a külfölditől,  
aki a magyar bajnokságba jön játszani, miféle motivációja lehet annak, aki ebbe a magyar 
bajnokságba jön focizni? Egyes-egyedül a pénz. Miért nem lehet a Bene Akadémiára épülő  
igazi kaposvári együttest építeni? Ezek a költői kérdései, amit fel fog tenni élesben is, amint  
egyszer itt lesz a klubnak a vezetője. 
 
Szita Károly polgármester: Köszönte a feltett kérdéseket. Nem érzi tisztjének a Borhi 
Zsombor által feltett kérdésekre válaszolni. Tudna rá válaszolni, mint bármelyik kaposvári 
ezekre a feltett kérdésekre, mert szereti a futballt. Azért a június 30-at határozta meg és tette 
ide javaslatként, mert a bajnokság végén kapja meg a következő bajnokságra szóló MLSZ 
pénzt. A futballnak a struktúrája, pénzügyi finanszírozása az több, az MLSZ is ad pénzt az 
elért pontok alapján és ez lehetőséget ad arra, hogy ebből a pénzből visszafizessék. 
Egyébként, hogy mi a garanciája, nem sok. Képviselő úr kérdésére a válasz, nem sok. Ez az 
őszinte válasz. A kérdést úgy tette fel önmagának, ha ez szükséges  ahhoz, a másik 350 millió 
forint mellett, amit adtak, hogy a 2014-2015. bajnoki évben is NB I-es csapat legyenek, akkor 
azt mondja, igen, adják oda. Kérdése jogos, mi a garanciája, hogy a kölcsön vissza lesz 
fizetve most június 30-ig, nem sok. Nem az a szándéka, hogy a város belépjen tulajdonosként  
egy sport kft-be. Annak a gyakorlatnak akar véget vetni, hogy a magántulajdonban levő Kft. 
tulajdonosai, amióta tulajdonosok egy fillért nem tettek be a Kft. működtetésébe. Ennek a 
gyakorlatnak akar véget vetni, ez így nem megy. Két választási lehetőség van, vagy berakják 
a pénzt, vagy ne legyenek tulajdonosok. Azokra a kérdésekre, melyeket Borhi Zsombor 
tanácsnok úr feltett, majd válaszolnak az illetékesek. Egyet tud és távollétében is szeretné 
megvédeni Illés Jánost a Labdarúgó Kft. önálló ügyvezető elnökét, mert ha valaki tett a 
kaposvári klubért és sportért, akkor az ő. Az 5 %-os tulajdonrészét már ezerszer ledolgozta és  
megdolgozta, szeretné őszintén elmondani, mert így tartja tisztességesnek. Ezért javasolta, 
hogy adják meg az egyesületnek a kölcsönt. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Dér Tamás tanácsnok: Nagyon reméli, hogy a Rákóczi bent marad az NB I-be és ha ez meg 
van akkor rendet lehet tenni körülötte. Nagyon sajnálja, hogy Illés János nincs itt, több 
kérdése lett volna hozzá is, illetve most szeretne neki üzenni is. A tulajdonosok közül ő az  
egyetlen, aki valamit tett ezért a klubért, de ugyanakkor szomorú, hogy egy fillért nem raknak 
bele a tulajdonosok. Lenne egy javaslata, bár inkább csak üzenet értékű a sajtón keresztül. A 
tulajdonosok – ebbe benne van a Rákóczi Futball Egyesület, ami kb. 60 %-ban tulajdonos – 
ezt a 60 %-ot 60 millió forinttal a város kisegíti. A tulajdonosok is most azzal, hogy 200 
millió forint adósság van, tegyenek be a tulajdoni hányaduknak megfelelő  millió forintot. 
Akinek 15 %-a van az 15 millió forintot, akinek 1 %-a van az 1 millió forintot. Nyílván ezt a 
Közgyűlés nem tudja megszavazni, ezt inkább üzenet jellegűen mondta el, ha ők a 
tulajdonosok és szeretik a Rákóczit, akkor ezt tegyék meg.  
 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Megérti azt, hogy bent kell maradni és úgy gondolja, azért meg 
kell tenni mindent. Az a hosszabb távú érdek, hogy a Rákóczi NB I-es csapat maradhasson. 



Néhány észrevétele volt a Rákóczi képviselőinek. Úgy gondolja, hogy a kaposvári szurkolók 
nem külföldieket szeretnének látni a csapatban. Ezen a színvonalon, ahol a magyar foci van, 
majdnem hogy bárki becsületes és szorgalmas munkával és jó edzői felkészítéssel tudna 
játszani. Csak lelkesedés kellene, és az kellene, hogy ne kapja meg mindenki a fizetését 
egyből, hanem legyen egy komoly premizálási rendszer. Úgy gondolja, hogy a külföldiek 
játszatása és a külföldiekkel való kereskedés a magyar fociban egy rétegnek az érdekét  
szolgálja, a menedzserekét. Sem a csapatokét, sem a magyar fociét, sem a játékosokét, főleg 
nem a fiatal magyar játékosokét, akik elől a helyet veszik el.  Adják meg az esélyt, hogy most 
bennmaradjanak, segítsék őket, viszont a szezon végétől a következő önkormányzati 
támogatásokat szigorú feltételek mellett adják. 
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Ahogy polgármester út felvezette, nagyon megdöbbent, hogy 
350 millió forint jött ki 4 év alatt támogatásként, amit csak a Rákóczi kapott meg. Úgy 
gondolja, hogy ezt a 350 millió forintot társadalmilag sokkal hasznosabb lett volna a 
diáksport, a tömegsport, a szabadidős sport, vagy utánpótlás sportra fordítják. Sokkal több 
embert, fiatalt értek volna el és nekik biztosítottak volna jobb lehetőséget. Ne áltassák 
magukat, ha kiesik a Rákóczi ez a pénz el fog szállni a többivel együtt. Ettől függetlenül úgy 
gondolja, ne a Rákóczin kérjék számon a magyar futball válságát, illetve a szervezeti 
problémáit. Nem érti, ha ez üzlet, akkor miért könyöradományokkal gyűjtik össze másoktól a 
pénzeket. Ha valaki ebbe beszáll, akkor legalább a pénzéből szeretne valamit visszakapni, ha 
nem is kamatostul, de legalább a tőkét, amit befektetett. Fájó szívvel, de kijelenti, most 
utoljára fogja megszavazni az ilyen támogatást, mert nincs róla meggyőződve, hogy ide 
kellene befektetni ekkora összegű pénzeket. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az eddigi hozzászólások is egyértelművé tették, hogy nagyon 
ellentmondásos helyzetben vannak. dr. Szép Tamás tanácsnok úr is azt mondta, az 
utánpótlásba kellene fektetni a pénzt inkább, mint magába az élsportba és a nagycsapatba. 
Csak az a baj, hogy a dolgok összefüggnek egymással. Amikor azt mondják, hogy jó lenne, 
hogy a Rákóczi bennmaradjon az NB I-be, akkor azt gondolja, sokan nem csak azért mondják 
ezt, mert ez hírnevet jelent a városnak. Érzik és tudják, hogy ez összefüggésben van azzal,  
hogy itt van egy utánpótlás nevelés Kaposváron, ami elég nagy múltú. Van Futball 
Akadémiájuk és  annak a jövője,  az utánpótlás nevelés jövője,  szorosan összefügg azzal, hogy 
az élvonalbeli csapatuk bennmarad az első osztályba, vagy nem. Az Akadémia attól vonzó 
sokak számára, hogy a Rákóczi élvonalbeli klub. Azért jönnek határon túlról ide gyerekek, 
mert a Rákóczi élvonalbeli klub és azért, mert van egyetemük. Sok minden sok mindennel 
összefügg, ezt kellene valahogy megtartani és látni, persze ez nagyon sokba kerül. Itt van 
most plusz 60 millió, úgy hogy a polgármester is azt mondta, hogy nem sok garanciát lát arra, 
hogy a pénz visszafizetésre kerül június 30-ig. A Közgyűlésnek pedig így kell döntenie 
felelősen, közpénzről, ami nem könnyű és ezekkel az összefüggésekkel is nagyon terheli az  
embert. Döntöttek már nagyobb összegekről, csak tudták, hogy azoknak az összegeknek a 
sorsa, a megtérülése biztosabb, mint ennek a pénzösszegnek. 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3008   Száma: 14.02.27/34/0/A/KT 
Ideje: 2014 február 27 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

65/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére 60.000 
eFt kölcsönt biztosít 2014. június 30-ai visszafizetési határidővel a 2014. évi költségvetés  
működési célú általános tartalék kerete terhére. 

 
Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igaz gató                                  
Határidő:                   2014. február 28.  (a kölcsönszerződés megkötésére) 
                                  2014. június 30.   (a kölcsön visszafizetésére) 
 
 
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 


