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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 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 
 



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

 

Szita Károly polgármester: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, a Hivatal megjelent munkatársait, és a Kapos Televízió nézőit. Megállapította, hogy a 
testület 18 tagja jelen van, így az ülés határozatképes.  
 

Kérte, vegyék fel napirendek közé:  
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet  

módosításáról, 
- közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról  
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 2014/2015-ös 

tanévre vonatkozó átszervezéséről és 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
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71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet  

módosításáról, 
- közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról, 
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 2014/2015-ös 

tanévre vonatkozó átszervezéséről és 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 
 
 



1.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról és módosítási szándék elfogadásáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
4.) Előterjesztés védett növények természetvédelmi kezelési tervéről  

Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
7.) Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. 

(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
8.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
      Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
9.) Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
10.) Előterjesztés az Önkormányzat kedvezményes gyógyfürdő bérlet programjáról  
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester   
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
11.) Előterjesztés a Szentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap 

keretében benyújtandó pályázatról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 



12.) Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő 
vagyonkezelési szerződésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodásról                                         
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
13.) Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 

Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, 
valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött 
megállapodások módosításáról 

 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
14.) Előterjesztés a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium Türr István 

Képző és Kutató Intézet használatába adásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
15.) Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
16.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

helyiségcsere kérelméről  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
17.) Előterjesztés a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
18.) Előterjesztés Ferincz József r. ezredes úr kaposvári kapitányságvezetővé történő 

kinevezéséről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
19.) Előterjesztés közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
20.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 

kötendő közszolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
 
 
 
 
 



21.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei felújítási 
tervének aktualizálásáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága hatáskörébe utalt 2014. 
évi intézmény felújítási tervről                    

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 
22.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üres lakások bérlakás állományból történő 

kivonásáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
23.) Előterjesztés egyes kiemelt jelentőségű közterületek tervezett alakításáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
24.) Előterjesztés intézményvezetők felmentéséről  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
25.) Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításáról   
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
26.) Előterjesztés nem lakáscélú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
27.) Előterjesztés gyógynövénytermesztési mintaprogram indításáról  
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
28.) Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak 

rendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
29.) Előterjesztés a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti hasznosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
30.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

intézmények 2014/2015-ös tanévre vonatkozó átszervezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
31.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Molnár György igazgató 



32.) Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2014. I. negyedév) 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

33.) Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
34.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, mindig ez idő tájt tárgyalják az előterjesztést, 
átvezetve azokat a változásokat, amelyekről év közben korábban döntöttek, és ha volt idejük a 
számokban elmerülni, akkor láthatják, hogy egy sikeres esztendőt zártak. Egy pár gondolat 
erejéig érdemes visszaemlékezniük a 2013-as évre, azért is, mert a korábbi évekhez képest is 
nagyobb lendületet vett Kaposvár. Nagyon sok beruházás, nagyon sok fejlesztést indítottak el 
az elmúlt esztendőben, ennek egy részét át is adták már, egy része pedig áthúzódott erre az 
évre. Az uniós támogatással megvalósuló fejlesztések és a magyar kormány által támogatott 
fejlesztésekről van szó, ezek tételesen fel vannak sorolva az előterjesztésben. Ez volt az egyik 
jellemzője az elmúlt esztendőnek. A másik pedig az, hogy talán a legeseménydúsabb évet 
élték át, miközben alapjaiban változott meg az állam és az önkormányzatok közötti viszony. 
Náluk a bizonytalanság helyett – a költségvetés is mutatja – az eredmények domináltak és 
mindeközben sikerült növelniük Kaposvár város vagyonát is 76 milliárd forintra. Egy jelentős 
adósságállomány átvállalás is szerepel ebben a költségvetésben, és amikor 2014-et tárgyalják, 
láthatják, hogy le is nullázódott mind az adósságállomány. Az elmúlt esztendőt foglalja össze 
ez az előterjesztés. Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Van néhány olyan kérdése, amely a 2013. év teljesítésével szoros 
összefüggésben van. Voltak út, járda felújítások 2013-ban is, ha nem is olyan nagy léptékűek, 
mint ahogy elhangzottak. Polgármester úr 500 milliót említ, a költségvetésben pedig 187 
millió található. Nem látható a 2013-as költségvetésben és beszámolóban sem, hogy ezt akkor 
2013. év elején Bereczk Sándor programnak hívták. Utólag el lett nevezve és költöttek utakra 
és járdákra. Nem mindegyik felújítás sikerült úgy, ahogy vélhetően szerették volna, ilyen 
például a Kaposrétsor felújítása, illetve az út szélesítése. Várható-e, hogy az út szélesítése és 
felújítása során keletkezett károkat valamikor kijavítják, esetleg garanciában vagy garancián 
túl, de úgy gondolja, hogy azok az állapotok, melyek ma jellemzőek, azok nem tarthatóak 
fenn. Polgármester úr említette, hogy komoly beruházások valósultak meg 2013-ban, az is  
látható, hogy a beruházások egy jelentős része igen komoly időcsúszásban valósult meg, 
például a Deseda Látogatóközpont beruházása. A kérdése az, hogy nem játszott-e szerepet a 



csúszásban az, hogy adott esetben ezeket a fejlesztéseket, ezeket a beruházásokat a műszaki 
tartalmat illetően nem megfelelőképpen készítették elő? Azt látták, hogy egyébként a 
kivitelező csődeljárása befolyásolta a késést, de ezen túlmenően adott esetben az 
önkormányzat követhetett el olyan mulasztást, olyan hibát, ami indokolhatja a jelentős 
csúszást, vagy késést.  
A napokban olvasható volt, hogy a Kapos Holding cégjeivel, a Kapos Holding működésével 
kapcsolatban telefonos megkérdezés volt Kaposváron. A kérdés az, hogy a telefonos 
megkérdezést ki rendelte meg? A Kapos Holding, annak valamelyik tagvállalata, adott 
esetben a városháza, vagy egyáltalán ki. A másik volt-e polgármester úrnak erről tudomása, 
illetve arról, hogy a telefonos megkérdezés nem csak a cégek működésére vonatkozott, hanem 
arra, hogy a megkérdezettek adjanak választ arra, hogy hogyan szavaztak a választásokon és 
nyilatkozzanak a politikai preferenciájukról. Az ilyen típusú megkérdezés addig rendben van, 
amíg csak a szolgáltatásokról szól, de ha már nem csak a szolgáltatásokra terjed ki,  hanem 
arra, hogy kinek milyen a politikai preferenciája, hogyan voksolt, hogyan szavazott, azt 
gondolja, hogy nagyon nincsen rendben. Főleg akkor, ha a megkérdezés, a vizsgálat  
közpénzből valósul meg. Polgármester úr tudott-e róla, ki rendelte meg, egyetért-e azzal, hogy 
egy ilyen telefonos megkérdezés politikai kérdésekkel is kiegészüljön?  
 
Szita Károly polgármester: Az előző évi Bereczk Sándor program nem 500 millió volt,  
hanem 660 megtalálja a számokat. Az idei évi pedig több mint 2 milliárd lesz. Legyen büszke 
rá, hogy Kaposvár 220 km úthálózata és 280 km hosszú járdahálózata jelentős része végre 
megújul. A Bereczk Sándor programnak van egy másik jellemzője is azon túlmenően, hogy 
utakat és járdákat újítanak fel, csapadékvíz elvezetés mellett, illetve több utcában a 
közvilágítást is korszerűsítik. Az pedig az, hogy nem vesznek át addig munkát – függetlenül, 
hogy mit gondolnak a műszaki szakemberek – amíg az ott élők nem jelzik azt, hogy 
maradéktalanul elégedettek a kivitelező által elvégzett munkával.  A Bereczk Sándor 
programban mindegyiket kivétel nélkül kaposvári vállalkozó végzi. A Kaposrétsort nem 
vették át, nincs kifizetve, azért mert nem megfelelő munkát végeztek. Április 30-ig kell 
befejezniük újból megcsinálva a tökéletes munkavégzést és megint nem fogják átvenni egész 
addig, amíg maradéktalanul nincsenek meggyőződve az ott élőkkel arról, hogy hiánytalanul 
elvégezte azt a munkát, amire leszerződött. Ezért jó a lakossági kontroll a járdáknál és az  
utaknál is, az ő szemük előtt zajlanak ezek a munkák. Ez volt például Toponáron is, ahol egy 
250 m hosszú járdaszakaszt minősítettek tegnap az ott élők Mihalecz András tanácsnok úr 
társaságában és ez lesz ma az Erdősor utcában. Ott is egy hosszú járdaszakasz átvételére kerül 
sor, de előtte az ott élők véleményét fogják megkérdezni, hogy véleményük szerint átvehető 
ez a munka, hiánytalanul elkészült-e és természetesen hozzáteszik a műszaki szakemberek is  
azt, amit ők fontosnak tartanak. Elkészül a Desedai Látogatóközpont, a volt Domus Áruház és 
a Sávház közötti területnek az átalakítása, elkészülnek a Nádasdi utcai fejlesztések, el fog 
készülni a kerékpárút is, el fog készülni az ökoturisztikai út a nyár elejére, illetve ki fog 
egészülni olyan attrakciókkal, amelyekről időközben döntöttek, ami a vízi játszóparktól 
elkezdve a madár lesekig fogja mutatni a Desedának az élővilágát. Nem történt itt hivatalon 
belül semmi, csupán egy olyan szomorú tényező, hogy hivatalon kívül az egyik kaposvári 
vállalkozás nem kaposvári megrendelések miatt csődbement. A csúszást be fogja hozni a 
jelenlegi kivitelező. 
ÁROP Szervezetfejlesztés európai uniós pályázat, ennek kapcsán közbeszerzéssel elnyerte a 
cég mind a Polgármesteri Hivatalnak a megítélését, mind pedig a Holding cégeinek a 
megítélését is vizsgálja, többek között tanulmányok készítésével és többek között pedig 
közvélemény kutatásos, kérdőíves vagy telefonos felmérésekkel. Megadja a kolléganője 
önnek az elérhetőségüket, annak, aki elnyerte a közbeszerzést, kérdezzék meg, hogy milyen 
alapon és tematika alapján állították össze a kérdőíveket és miért kerültek bele ilyen kérdések, 



meg fogják adni önnek a szakszerű választ. Neki csak a végeredmény fontos, az, hogy tudja a 
kaposváriak hogy ítélik meg mind a közszolgáltató cégeiknek a működését, hogy ítélik meg 
az ügyfélszolgálatot, illetve elégedettek-e a Polgármesteri Hivatal által nyújtott 
szolgáltatásokkal. Ezekre várja majd a választ és természetesen ő maga is kíváncsi arra, hogy 
ez pártpolitikától, pártszimpátiától függetlenül mutatják ezt az elégedettséget, vagy nem. Meg 
van róla győződve, hogy a Polgármesteri Hivatal munkájával az MSZP szimpatizánsok és a 
FIDESZ szimpatizánsok is meg vannak elégedve, reméli, ez mutatkozni is fog a tanulmányból 
és közvélemény kutatásból. Nagyon fontos dolog, hogy egy teljes megelégedettség legyen és 
ne pártpolitika alapon ítéljék meg a kollégái munkáját. Csak a munka végeredményére 
kíváncsi, nem beszélget velük. Majd a végén, ha leteszik a munkát, és ha maradéktalanul 
elvégezték, akkor kifizetik őket, ha nem, akkor nem fizetik ki őket.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Amit Polgármester úr válaszában elmondott, azzal nagyrészt egyet 
lehet érteni, mert az, hogy a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban, de inkább a 
Holding cégivel kapcsolatban kérdéseket tesz fel – egészen pontosan most nem tudja kinek a 
megbízásából – egy kutató cég, teljesen rendben van. Az viszont nincs, ha van egy ilyen 
típusú munka és annak a tematikáját valamilyen módon meg lehet ismerni, akkor a megbízó 
azt nem teszi egyértelművé. Azért állítja ezt, mert a polgármester sem tette egyértelművé, de 
arra sem adott igazán választ, hogy elfogadhatónak tartja-e, hogy politikai preferenciára, párt 
hovatartozásra és egyébre kérdez rá egy ilyen megkérdezés. Az biztos, hogy nem célravezető. 
Ha azt akarják megtudni, hogy a cégek hogyan működnek, netalán az az ütemterv, amelyet a 
Holdinggal kapcsolatban annak idején elfogadtak, hogyan alakult, milyen elégedettséget  
váltott ki a kaposváriakban a Holding cégeinek, illetve a Holdingnak a működése. A hivatal 
működésével kapcsolatban mennyire elégedettek, úgy gondolja, hogy ez rendben van. Azzal 
is egyetért, hogy a működés megítélése független attól, hogy kinek milyen pártszimpátiája 
van. Ha ez így van és ezt a tételt elfogadják, akkor mit keres egy ilyen megkérdezésben egy 
ilyen tartalmú kérdés, nem is egy. Szerinte teljesen értelmetlen. Arra kéri polgármester urat, 
hogy amennyiben ez a közvélemény kutatás még zajlik, akkor ezt a részét ismerje meg, 
ismerje meg a tematikáját. Azt mondta, hogy addig nem kíváncsi rá, amíg nem zárul le a 
kutatás, azt javasolja, hogy ismerje meg, engedje azokat a kérdéseket feltenni ebben a 
kutatásban, amelyek a Holding, illetve cégeinek működésére vonatkoznak, de állítsa le a 
politikai szimpátiára, a párt megítélésére vonatkozó kérdéseket. Annak, véleménye szerint 
semmi helye nincs egy ilyen közvélemény kutatásban. 
A 2013. évi beszámolóval kapcsolatban azt látják, hogy az év elején 4,3 milliárd forintos 
pénzmaradvánnyal indítottak és 4,5 milliárdos pénzmaradvánnyal zárták a 2013. évi 
költségvetést, az összeg szinte megegyezik. A korábbi években jól látható volt a 
költségvetésekben, hogy az önkormányzat igyekezett az intézményeinél a működésében 
spórolni és általában a működési költségvetést úgy meghatározni, hogy abból maradjanak 
kellő tartalékok, hogy abból lehessen a beruházásokat finanszírozni és működtetni. A 2013-as  
évben is ezt lehetett látni és ha az előbb említett számokhoz és megállapításhoz hozzáteszik 
azt, hogy a felújítási kiadások csak 70 %-ban teljesültek, a felhalmozási kiadások pedig 39,5 
%-ban teljesültek, akkor jól látható, hogy a 2013. évben nem csak spórolni akart az  
önkormányzat, hanem a 2013. évben arra is készült, hogy majd 2014-ben valósítson meg 
bizonyos fejlesztéseket, mert 2014 a választások éve.  
 
dr. Csató László tanácsnok: Arra szeretett volna reagálni, hogy hallva a kérdéseket és a 



hozzászólást nem tudta, hogy most melyik előterjesztésről is van szó. Egy pénzügyi 
beszámolóról van szó és erről kellett volna igazán vitázni, hogyha ezzel kapcsolatban van 
konkrét kérdés, vagy javaslat, azt kellett volna elmondani. Legalábbis így érzi, ezért is kért  
hozzászólást. Azt szeretné leszögezni, ahogy az előterjesztésben is van, a könyvvizsgáló 
szakmai jelentésében is megtalálható, hiszen ez egy pénzügyi beszámoló, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése valós adatokat tartalmaz, átlátható, megfelel a 
jogszabályi előírásoknak és ezért a Közgyűlésnek, a Polgármester úr is és a könyvvizsgáló is  
elfogadásra javasolja. Ez a lényege ennek az előterjesztésnek, mellyel egyetért. A határozati 
javaslatokat, illetve a rendelet tervezetet mindenkinek elfogadásra javasolja, és azt javasolja 
minden kedves kollégájának, hogy az előterjesztésekről vitatkozzanak és ne pedig más  
kérdéseket hozzanak ide. 
 
Szita Károly polgármester: A napirend tartalmas vitáját lezárja. Nem akarja elkeseríteni 
Csató tanácsnok urat, de azon a pár Közgyűlésen, ami még vissza van ebben az esztendőben, 
hasonlókat fog majd tapasztalni. Nem az a lényeg, ami itt van előttük, de itt ragadná meg az  
alkalmat, hogy Dér Tamás elnök úrnak gratuláljon a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 
győzelméhez az országgyűlési választásokon és ezt a lehetőséget szeretné megragadni arra is,  
hogy gratuláljon Gelencsér Attila országgyűlési képviselőnek, hogy továbbra is képviseli ezt a 
várost. Szeretne gratulálni Felder Frigyesnek is, aki kiváló eredményt ért el az országgyűlési 
választásokon. Az, hogy mi lesz ősszel, majd kiderül, de azért mert 2014-ben választások 
vannak, ne csináljanak semmit? Nem is érti, ő maga 20 éve kampányol minden nap és azzal, 
hogy minden nap teszi a dolgát és dolgozik. Készíti az előterjesztéseket, tanulmányozza őket, 
nagy lendületet vett a város, fejlesztenek és nincs adósságuk. Aki elfogadja a 2013. évi 
költségvetési rendeletet, kérte szavazzon.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3015   Száma: 14.04.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 12/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3016   Száma: 14.04.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
72/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített 
beszámolót. 
 
1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott – a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti 
tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést 
tudomásul veszi. 

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                   azonnal 

 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2013. évi 

pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a 
felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10. c. és 10. d. 
mellékletek alapján elvonja.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2014. április 30. 

 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2013. évi 

pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi 



igények pénzügyi fedezetére a 10. e. melléklet alapján 101.515 e Ft-ot biztosít a szabad 
pénzmaradvány terhére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2014. április 30.  

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2013. évi 

pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a 
SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei működést gátló 
felújítási munkálatainak pénzügyi fedezetére 9.593 e Ft-ot biztosít a szabad 
pénzmaradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás részére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2014. április 30.  

 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Azt, hogy 2014-ben mondhatják azt el, hogy Kaposvár erősebb, 
mint valaha, arról nem tehet. Ez látszik ebből a költségvetésből, beruházásokat hajtanak 
végre, de nincs adóssága a városnak és többen dolgoznak, mint egy évvel korábban. Év elején 
fogadták el a költségvetésüket, most már a 2013. év számaival együtt is behozták és láthatják, 
hogy szerepelnek benne pótigények. Nem kívánja most felsorolni, csak néhány dologra 
szeretné felhívni a figyelmet. A Bereczk Sándor II. program út-járda felújítás és csapadékvíz 
elvezetési programjai mellett, a nagy program része lesz több közterületnek az átalakítása is. 
Ilyen többek között a Városliget, a Németh István fasor déli oldalának a teljes átalakítása, a 
garanciális idő lejárta után az útburkolat teljes szélességben történő megjavítása. Ide tartozik a 
Múzeum köz, Teleki utca, Irányi Dániel utcának az átalakítása is és természetesen ide 
tartoznak önálló program keretén belül, már az említett desedai beruházás, az észak-nyugati 
városrésznek az átalakítása, a Nádasdi utca és környékének az átalakítása. Ide tartoznak azok, 
a költségvetést nem, de a város életét nagyon nagymértékben érintő beruházások, mint  
például a kórház rekonstrukció, kint az egyetemen a PET CT/MR átadását követően a 
finanszírozás. Ide tartozik a Videoton fejlesztése, a Szabó-fogaskerék fejlesztése és nagyon 
sok kaposvári kis- és középvállalkozásnak a jövőbe vetett optimizmusa, amelyek szintén – 
jönnek már be a vélemények, amiket kértek, melyek az idei és a következő évekre szóló 
elképzeléseik – újabb munkahelyeket fognak hozni Kaposvárnak. Figyelmükbe ajánlotta a 
megfogalmazott pótigényeket is, nem is emlékszik mikor tudtak hiány nélküli költségvetést 
behozni, most ezt 2014-ben meg tudták tenni. Jó dolognak tartja végre azzal foglalkozni, ami 
a dolguk, tenni azt, amit a kaposváriak kérnek tőlük.  
 
 
 
 



-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Van a belvárosi fejlesztéseknek egy olyan vetülete, amely 
elégedettségre, örömre adhat okot, hiszen a belvárosi fejlesztések az előző években 
megvalósult funkcióbővítő rehabilitációs program, úgy véli, hogy esztétikai szempontok 
alapján biztosan jól sikerült. Nagy valószínűséggel a kaposváriak is így ítélik meg, 
ugyanakkor komoly kivitelezési problémák is adódtak, például a csapadékvíz elvezetéssel 
kapcsolatban az Ady Endre utcában. Kérdése az, hogy a csapadékvíz elvezést mikor lehet 
megoldani? Mikor jutnak el oda, hogy az Ady és a Berzsenyi utca találkozásánál lévő  
nehézséget, a csapadékvíz elvezetését lehet orvosolni? Milyen beruházásra lenne szükség, 
hogy megnyugtatóan lehessen ezt a kérdést rendezni és ne homokzsákokat lássanak az Ady 
Endre utcai épületek, illetve üzletek előtt annak érdekében, hogy meg tudják védeni az  
épületeket, illetve üzleteket a beáramló víztől. Nem műszaki szakember, de többektől az 
hallotta, hogy a Berzsenyi utcai csapadékvíz elvezetés nem alkalmas arra, hogy be tudja 
fogadni azt a nagy mennyiségű csapadékot, mely adott esetben leesik és betorkollik az Ady 
utcából. Kérdése az, hogy mikor lehet ezt a problémát megoldani, hogy ne csak esztétikailag 
legyen szép, amit a belvárosban az elmúlt évben leginkább az európai uniós pénzeknek 
köszönhetünk, hanem műszakilag is olyan legyen a kivitelezés, hogy valóban mindenki 
megelégedettségét szolgálja?  
 
Szita Károly polgármester: Tavaly elkészült ez a beruházás, elkészült a csapadékvíz 
elvezető rendszer kibővítése, azóta az Ady Endre utcában nincs probléma.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: A belvárosi fejlesztésekkel nem csak egyetért, hanem nagyon 
örül neki, ugyanis egy Városliget felújítás nem csak a belvárosiaké. A Bereczk Sándor 
programban rendkívül sok utca, járda adott körzetben felújult. Ebben az előterjesztésben is 
örömmel konstatálja, hogy a Polgármester úr 20 millió forintos felhatalmazás alapján alábbi 
döntéseket hozta. Az Ősz utca és a Szentpáli utca burkolatának felújítása új tétel az eredeti 
költségvetéshez képest. Az ott lakók ezt nagyon régóta szorgalmazták és sérelmezték, hogy az 
ottani utak minősége rossz. Ezzel az útjavítással meg fognak oldódni a gondok. Egy kérése 
van – azt alpolgármester úrral megbeszélte, egyeztettek – az Ősz utcában kombájn és  
traktorok behajtását valahogy akadályozzák meg, mert tönkre tudják tenni ezen utakat. 
Támogatja az előterjesztést. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Nem az Ady Endre utca csapadékvíz elvezetéséről van igazán szó. 
Elkészült, de utólag. A kérdés az, hogy az Ady Endre utca és a Berzsenyi utca találkozásánál 
tudják-e rendezni úgy a csapadékvíz elvezetését, hogy ne okozzon problémát? Leginkább a 
kereszteződés környékén, a Berzsenyi utcán, ahova az Ady Endre utca betorkollik és egy 
jelentős esőzés esetén ott komoly problémák vannak. A 2014. évi költségvetés módosítására 
vonatkozóan látható, hogy az előterjesztő a városligeti fejlesztésekkel, beruházásokkal 
kapcsolatban azt kéri a Közgyűléstől, hogy 134-135 millió forintos többletet biztosítson a 
kivitelezési munkálatokra. Az is látható, hogy a 135 millió forintos többlettel szemben ott van 
a mindösszesen 130 millió forintos összegében csaknem teljes egészében megegyező 
intézmény felújítási forrás. Igaz, hogy az eredeti előirányzathoz képest ez már emelt, hiszen 
eredetileg 97 millió forint volt betervezve. Szeretné jelezni, hogy miközben nagyon komoly 
hiányosságai vannak a városnak az intézményrendszer felújítását, a szükséges felújítási 



munkálatokat illetően, amellett a városligeti munkálatoknak csak a többlete megegyezik azzal 
az összeggel, amit intézmény felújításra akarnak fordítani 2014-ben. Tudja, hogy van egy 
másik előterjesztés, ami az intézményrendszer felújításáról szól, az ahhoz kapcsolódó 
véleményét, majd akkor fogja elmondani. Jól látható, hogy ebben az évben sem akar a város  
fordítani az intézményrendszerére, az oktatási intézményekre, amelyek legalább olyan 
mértékben megérdemelnék a város gondoskodását, mint amennyire megérdemli a 
gondoskodást a Városliget. Polgármester úr minden szépnek, minden jónak nyílván minden 
kaposvári örül, de nekik az a dolguk, hogy az ilyen ellentmondásokra és az ilyen anomáliákra 
felhívják a figyelmet. Megítélésük szerint a 2014. évi költségvetésnek voltak ilyen anomáliái 
és problémái. Szeretne kérni még 2 percet. 
 
 
Szita Károly polgármester: 1 percet kérhet, amennyiben a képviselőtestület ezt jóváhagyja. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3017   Száma: 14.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület hozzászólási idő kéréséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 3 17.65 16.67 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Visszautalva egy kicsit a 2013. évi beszámolóra, nem azt állította, 
hogy 2013-ban az önkormányzat nem végzett komoly beruházásokat és fejlesztéseket. Jól 
kiolvasható a számokból, hogy igyekezett úgy alakítani a fejlesztéseket és a beruházásokat, 
hogy annak minél nagyobb része essen majd a kivitelezés utolsó szakaszát illetően 2014-re, 
mert 2014 a választások éve, és szeretné azt mutatni a város vezetése, hogy mennyi minden 
készült a városban és időben szeretné koncentrálni ezeknek a fejlesztéseknek, beruházásoknak 
az átadását. Ez jól kiolvasható szerinte a 2013. évi teljesítésből és ez nem magyarázható azzal, 
hogy egyébként az államtól kétszer 1,5 milliárd forintot kapott az önkormányzat és nem 
tudják, hogy a további években az önkormányzat ilyen módon állami forráshoz tud jutni. 
Továbbra is az jellemző, hogy az intézményeknél, működésnél spórolni akarnak egyébként, 
ami látványos azt meg nagyon nagymértékben akarja a város vezetése támogatni költségvetési 
forrásokkal, mert nyilvánvaló azzal lehet a választókra leginkább hatni. 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3018   Száma: 14.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 13/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3019   Száma: 14.04.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



73/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2014-ben 44 munkanap időtartamra valamennyi 
ellátást igénylő részére megszervezi a szociális nyári gyermekétkeztetést, melyhez 
központi támogatás kiegészítésére kérelmet nyújt be. A Közgyűlés vállalja, hogy 
amennyiben a központi támogatás nem fedezi az étkeztetés teljes költségét, akkor az 
általános működési tartalék terhére a hiányzó összeget biztosítja. 
 

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

                                        Molnár György igazgató 
      Határidő:             2014. augusztus 31. 

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

Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére TÁMOP 1.1.1-12/1 „Megváltozott 
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” pályázat 
keretében, annak időtartamára (4 órás foglalkoztatás esetén 12 hónap) megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatásához. Az önkormányzat az álláshelyek 
fenntartásához pénzügyi támogatást nem vállal. 

 
Felelős:        Szita Károly                  polgármester 
Közreműködik:    Molnár György              igazgató 
                             dr. Ábrahám Levente     igazgató   
Határidő:      2014. május 31. 

 
3. A Közgyűlés az adósság átvállalással kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló 

tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

4. A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
-----3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról és módosítási szándék elfogadásáról----- 
 

 

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

 

Szita Károly polgármester: Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról szóló 
előterjesztés, nincs szóbeli kiegészítése. 
 

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

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3020   Száma: 14.04.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándék elfogadásáról szóló 70/2005. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3021   Száma: 14.04.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



74/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
szóló előterjesztését és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

1) A Közgyűlés a 108/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 1. pontjának b), c), f) 
pontjával jóváhagyott „M9 jelű” településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár 
településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

 
 

2) A Közgyűlés a 249/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 3. pontjával jóváhagyott 
M9/3 jelű településfejlesztési döntés tekintetében Kaposvár településszerkezeti 
tervének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 

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

 
 

3) A Közgyűlés a Városliget területére kijelölt építési helyet a belterület szabályozási 
tervről törli. 

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

 
 
 

-----4. Előterjesztés védett növények természetvédelmi kezelési tervéről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3022   Száma: 14.04.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 15/2014. (IV.28. ) 
önkormányzati rendeletét a védett növények természetvédelmi kezelési tervéről szóló 
27/2001. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

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

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, a személyi térítési 
díjakon nem emelnek, nem változtatnak. A pénzügyi terheket átvállalja a város, ez szerepel az 
előterjesztésben. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
 

Szita Károly polgármester: Egyetlen egy személyi térítési díj sem emelkedik, annak 
ellenére, hogy növekednek a költségek. Vannak olyan erősek, hogy ezeket a növekvő  
költségeket – mind az egészet – a költségvetésük átvállalja, és nem kéri az ellentételezését a 
szolgáltatások igénybevevőiktől. Ez a lényege ennek az előterjesztésnek, az egyik 
legfontosabb előterjesztésüknek. 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3023   Száma: 14.04.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 16/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

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

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Kiegészítésként elmondta, jelezték, hogy a 
fogyasztóvédelem észrevételét kérték az előterjesztéshez. Egyetértenek és támogatják a 
rendelet módosítását. Bizottságoknak egy elírás kapcsán van egy módosító javaslatuk, a 6. § 
(1) bekezdésében a félévente helyett évente, ezzel a módosítással kérné, hogy fogadja el a 
Közgyűlés a rendelet módosítási tervezetet. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3024   Száma: 14.04.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 17/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----7.  Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 
szóló 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3025   Száma: 14.04.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
75/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a hirdető-berendezések és 
hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést a 2014. decemberi Közgyűlésen tárgyalja. 
 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködő:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   2014. december 31. 
 
 

-----8. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről ----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Minden elismerése valamennyi intézményvezetőnek, hogy ilyen 
hatékonysággal használta ki a rendelkezésre álló pályázatokat. Ha elolvasták az előterjesztést, 
láthatják a hatékonyságát és a hivatalban dolgozó kollégáinak is köszönetet szeretne mondani, 
azért a nagy munkáért, amit végeznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb beruházási,  
felújítási, fejlesztési forrást el tudják nyerni, mind hazai, mind európai uniós forrásból. Ehhez  



nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell pályázni és olyan eredményességgel, mint amit  
itt látnak ebben az előterjesztésben. Elismerését fejezte ki és kérte főjegyző urat tolmácsolja 
azok felé, akik nincsenek jelen az ülésen, de ebben a munkában részt vettek. Kérte, 
szavazzanak az előterjesztésről.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3026   Száma: 14.04.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
76/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2013. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----9. Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Polgármester úr mennyiben látja igazoltnak azt a korábbi állítását, 
mely szerint a munkák 90 %-át kaposvári vállalkozások nyerik el Kaposváron? 
  



Szita Károly polgármester: A munkák 80 %-át a kaposvári vállalkozások nyerik el ezt is 
mondta és továbbra is tartja. Mindazon önkormányzati megrendeléseket, mikor a városnak 
lehetősége van arra – pl. Bereczk Sándor program –, hogy nem nyílt közbeszerzést írt ki, 
hanem meghívásost, abban az esetben azoknál a munkáknál, ahol kapacitás van, a 
kaposváriakat versenyezteti. Ez így volt eddig is, ha nyílt közbeszerzési eljárásokról van szó 
és azokban az esetekben, ha nincs kapacitás, kiírja a pályázatokat azzal a feltétellel, hogy 
elvárja, hogy kaposvári nevesített alvállalkozók legyenek. Annyi beruházásuk van, hogy a 
kaposvári kivitelezői kapacitás szűkös, ez látszik magán az út és járda felújításokon is. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Köszöni a helyesbítést, 80 %-ot említett. Az előterjesztésben több 
mint 2 milliárd forint értékű közbeszerzés szerepel, árubeszerzés ebből 289 millió, építési 
beruházás 1,662 milliárd, szolgáltatás pedig 95,7 millió forint. Nézve a beszerzéseket milyen 
vállalkozások nyerték el, az árubeszerzés 100 %-át megyén kívüli cégek kapták meg. Az 
építési beruházások 23 %-át nyerték csak a kaposvári vállalkozások, 77 %-át megyén kívüli 
cégek. A szolgáltatások 70 %-át pedig megyén kívüli cégek nyerték el, tehát az a 80 %, amit 
az előbb említett nem állja meg a helyét. Tudja, hogy jelentős beruházásokról van szó és 
jelentős referenciákra van szükség akkor, amikor egy vállalkozás pályázik, és amikor egy 
ilyen jelentős beruházásokat kell megvalósítani. Nyílván vannak olyan helyzetek, amikor 
indokolható, hogy adott esetben olyan cégek nyerjenek a legjobb ajánlattal, amelyek nem 
kaposváriak. Csak akkor nem kell azt mondani, hogy a közbeszerzések és munkák 80-90 %-át 
kaposvári helyi vállalkozások látják el, illetve nyerik el Kaposváron. 
 
 
Szita Károly polgármester: Pedig ez így van képviselő úr, bármennyire fáj önnek. 
Árubeszerzések esetében kérdezte a főjegyző urat igaz-e, nagyon egyszerű példát mondott 
papír beszerzésre nem volt kaposvári jelentkező. Olyan árubeszerzéseik vannak, ahol nincs  
kaposvári forgalmazó. Helyi beszerzéseiknél az országban egyedülálló módon működtetik 
még most is azt, hogy a kaposvári vállalkozásoknak 10 %-os a versenyadójuk. A nagy 
referenciával rendelkező beruházásoknál, amire muszáj referenciákat kérni, nézzék meg azt, 
hogy kihasználva a mostani kormány által hozott új közbeszerzési törvényt milyen 
alvállalkozói munkák vannak, melyeket kaposváriak visznek el.  Bőven kijön a 80 % ezekből,  
ennek megint örüljenek. Arról pedig nem beszélve, hogy a saját erőből végrehajtott 
beruházásoknál kivétel nélkül csak kaposváriakat versenyeztetnek. Ez ebben az esztendőben 
több mint 2 milliárd forint. Kérte, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3027   Száma: 14.04.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 08:58  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
77/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

-----10. Előterjesztés az Önkormányzat kedvezményes gyógyfürdő bérlet  
programjáról ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Örömmel jelzi, hogy csaknem 1000 fő igényelte idősebb 
polgáraik közül azt a bérletet, amit Kaposvár városa nyújtott a fürdőben. Nem pályázhattak az 
Erzsébet-program keretén belül, mivel lemaradtak arról, hogy kedvezményes áron 10 
alkalomra szóló fürdőbelépőt vásároljanak. Amikor tudomásukra jutott, úgy döntöttek, hogy 
ezt a lehetőséget a kaposvári 60 év felettieknek biztosítani fogják és kiírtak egy pályázatot. 
6400 forint helyett, 2500 forintért lehetett igényelni. A fürdőnek a kiesés 3,2 millió forint,  
hisz nem teljes áron vették meg ezeket a jegyeket. Ez az előterjesztés arról szól, hogy ezt a 3,2 
millió forintot a város költségvetése vállalja fel.  Nagyon örül annak, hogy ilyen sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel és nagyon fontosnak tartották a gyógyfürdőbe szóló bérletvásárlást. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: Nem pont ehhez az előterjesztéshez, de hasonló témakörben 
szeretne kérdezni. Van-e arról elképzelése a városvezetésnek, hogy az agglomeráció 



népességét valahogyan bekapcsolni kedvezményekkel a város körforgásába. Csak egy példa, 
hogy a Kaposvár kártyát esetleg kiterjeszteni a régiós településekre. Nem tudja, hogy történt-
e, ezért kérdezte, hogy van-e erre esetleg valami elképzelés. Nem biztos, hogy jó ötlet a 
Kaposvár kártya vonatkozásában, valamilyen más rendszeren keresztül. Hallotta több 
szomszédos településtől, jönnének Kaposvárra, igénybe vennék ezeket a szolgáltatásokat, 
csak ugyan olyan áron, mert nem kapnak kedvezményeket. Úgy gondolja, Kaposvár 
prosperitását elősegítve meg lehetne esetleg vizsgálni,  hogy a környező településeknek a lakói 
számára is valamilyen kedvezmény legyen. Húzzák őket ide Kaposvárra és itt költsék el a 
pénzüket, ne menjenek adott esetben Pécsre vagy Zalaegerszegre.  
 
Szita Károly polgármester: A városkörnyék 1000 szálon kapcsolódik Kaposvárhoz. Az itt 
dolgozóknak 40 %-a nem kaposvári, nincs munkájuk, a kaposvári vállalkozók adják számukra 
is a munkahelyet. Ilyen a közszolgáltatásuk, víznél nagyon sok településen Kaposvár 
szolgáltatja a vizet, a szennyvizet, ilyen a hulladékgazdálkodás. Ilyen az oktatási rendszer az 
óvodák és iskolák, nagyon sok vidéki jár be. A fürdőnek marketing tervet kell készítenie erre 
az évre, hogy hogyan tudja felkelteni a Kaposvár környékieknek az érdeklődését a még 
erősebb fürdő látogatásban. Ennek az eszköze nem a Kaposvár kártya, erre nem fog javaslatot 
tenni. Ennek teljesen más volt és más az ideológiája, ehhez ő ragaszkodik. Kaposvár kártya 
csak annak jár, aki itt él, aki kaposvári állandó lakos és a helyi adót ide fizeti. Nekik kell 
kedvezményeket adni, hisz értük vannak, ennek ez volt az ideológiája. 21 ezren rendelkeznek 
már Kaposvár kártyával. Aki rendelkezik kártyával az parkolhat olcsóbban, a nem 
kaposváriaknak meg kell fizetnie a teljes parkolási díjat. A kedvezmény csak a 
kaposváriaknak jár. Érti, amit a képviselő úr mond, támogatja is, de más rendszeren belül 
tartja elképzelhetőnek.  A mostani járási rendszernek a kialakulásával nem csupán a 
közigazgatásnak az átalakításával, hanem azzal a berendezkedéssel, hogy mindenki nem tud 
önellátó lenni és bizonyos szolgáltatásokat igénybe kell venni, abba a megyeszékhelyeknek is  
domináns szerepe kell, hogy legyen pozitív irányba akkor, amikor a város környékben 
kezdenek gondolkodni. E tekintetben egy a véleményük. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Úgy véli, hogy egyetértés van a Közgyűlés tagjai között ebben a 
kérdésben. Az előterjesztés megítélésében is és Felder képviselő társa felvetésében is.  
Érdemes egy olyan konstrukción, egy olyan programon gondolkodni, hogy milyen módon 
lehet a város környéki lakókat még jobban kötni Kaposvárhoz, annak érdekében, hogy a 
kaposvári szolgáltatásokat vegyék igénybe. Ezzel egyetért és szerinte ez egy nagyon fontos 
gondolkodás, ugyanakkor azzal is, amit polgármester úr is mondott. A világ városai is  
felismerték, hogy nem szabad elengedni a városlakókat, nem szabad elengedni a fiatalokat és 
minden olyan megoldást meg kell ragadni, ami azt teszi lehetővé, hogy ne hagyják el a várost, 
hanem ott maradjanak. Ennek érdekében nagyon fontosnak tartja, hogy a Kaposvár kártya az 
tovább tudjon működni, adott esetben bővített szolgáltatásokkal, mert fontos Kaposvárnak, 
hogy az itt élők ne hagyják el,  mondjuk, az agglomerációba ne költözzenek ki. Milyen más 
okok miatt hagyják el Kaposvárt, vagy adott esetben Magyarországot arra most nem szeretne 
kitérni. Pusztán csak arra, hogy amiatt, mert alacsonyabbak az ingatlan árak, mert jobb a 
levegő kiköltöznek Kaposvár környékére, ezt ne tegyék, biztosítsanak olyan lehetőségeket, 
amelyek itt tartják őket Kaposváron. Ha már a kártya szóba került, ismételten szeretné 
elmondani, minden évben szóba kerül, hogy ideje lenne azon is gondolkodni, hogyan tudnak 
adott esetben egy olyan kártyát bevezetni, amelyek a turisztikai célokat szolgálják. Turisták 
számára ad kedvezményeket és lehetőségeket, egy kicsit túllépjenek azon, hogy pusztán csak 



a kaposváriaknak adott kedvezményekről beszéljenek. Ideje lenne talán gondolkodni a 
turisztikai fejlesztéseket követően abban, hogy hogyan lehetne turisztikai kártyát Kaposváron 
bevezetni. Tudja, hogy ez szorosan nem kapcsolódik az előterjesztéshez, de ha már 
felvetődött a kártya, illetve a hozzá kapcsolódó kedvezmények köre, akkor a turisztikai 
vonatkozású hasznosítást kifejezetten javasolná.  
 
Felder Frigyes tanácsnok: A kártyát egy példának mondta nyílván, mint kedvezmény 
rendszer. Más kedvezmény rendszert kell alkalmazni a nem Kaposváron élőknél. Azt 
gondolja, hogy ez tényleg nagyon fontos és tudja azt, hogy Kaposvár és agglomeráció 
mondjuk oktatás és közszolgáltatás szempontjából milyen kapcsolatban van, ezt mindannyian 
tudják. Arra próbált célozni, hogy Kaposváron egy olyan kedvezmény rendszert alakítsanak ki 
az agglomeráció számára, ami miatt például bejönnek és nem csak azért, mert itt dolgoznak, 
vagy tanulnak, hanem a szabadidejükben is jönnek. A szabadidős költéseket itt csinálják és ez  
által a kaposvári vállalkozóknak a lehetőségeit bővítik. Szerinte ezt meg kell vizsgálni, mert  
hosszú távon Kaposvár is így tud fennmaradni, hogy ezeket az agglomerációban élő  
embereket bevonják. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Picit elkalandoztak a napirendtől, hiszen az önkormányzat 
kedvezményes gyógyfürdőbérlet programjáról van szó. Köszönetet szeretne mondani az 
önkormányzatnak, meg a hivatalnak, hogy ilyen gyorsan léptek erre a problémára. Őt is több 
idős ember kereste meg a körzetéből az év elején, amikor ez a probléma felvetődött, hogy 
önhibájukon kívül nem tudtak részt venni az Erzsébet-programnak ebben a programelemében 
és úgy gondolja, hogy ez egy nagyon szép gesztus a kaposvári idősek felé, hogy ezt 
megteszik.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3028   Száma: 14.04.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
78/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Élmény és  
Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a kaposvári nyugdíjasok részére meghirdetett és 
lebonyolított kedvezményes gyógyfürdő bérlet pénzügyi fedezetére 3.188.000 Ft összegű  



önkormányzati kompenzációt biztosít a költségvetési rendelet céltartalékából az általános  
működési tartalék terhére. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2015. január 31.  
 
 
-----11. Előterjesztés a Szentjakabi Bencés Apátság komplex fejlesztésére a Norvég Alap 

keretében benyújtandó pályázatról----- 
 

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

Szita Károly polgármester: Délután norvég nagykövet látogat városunkba és a következő 
előterjesztés egy norvég alapos pályázat a Szentjakabi Bencés romoknak a felújítása. A város  
legrégebbi történelmi emlékművéről van szó, 1061-ben épült. A millenium évében 2000-ben 
készült el mind az, ami most látható. Ebben az esztendőben jelentős mértékű pénzügyi 
forrásokat költöttek rá. Elkészült a színpad, a hangosítás fénytechnikával és elkészült a 
nézőtér is. Május végén kerül átadásra egy nagyszabású rendezvény keretében. Ugyanakkor 
találtak egy olyan pályázatot és ez a Norvég Alap, amely lehetőséget biztosít számukra arra, 
hogy egy még jelentősebb rekonstrukciót hajtsanak végre ezen a területen. 310 millió forintba 
kerülne ez a beruházás, nagyon sok részét visszaépítené az eredeti romnak. Ennek a 
rekonstrukciónak és a helyreállításnak ez lenne a célja. Meg tudnának mutatni olyan dolgokat, 
melyet 1061-ben építettek, de azóta az enyészet martaléka lett, ezért nyújtanák be ezt a 
pályázatot. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3029   Száma: 14.04.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



79/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Norvég Alap, EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014 „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Városi 
épített örökség megőrzése” pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a konstrukcióra a 
Szentjakabi Bencés Apátság (Kaposvár, 17099 hrsz.) fejlesztésére a pályázat 
benyújtását jóváhagyja az alábbi tervezett költségekkel. 
A projekt teljes tervezett költsége:  310.631.579,- Ft (1.052.632,- EUR) 
Igényelt támogatás:    295.100.000,- Ft (1.000.000,- EUR) 
Szükséges önrész:      15.531.579,- Ft (    52.632,- EUR) 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester  
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

    Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. május 21. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pályázathoz 
szükséges 15.531.579,- Ft (52.632,- EUR) önrészt a 2014. évi költségvetés  
céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

    Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. május 21. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a pályázathoz szükséges  

együttműködési megállapodások, és a pályázathoz szükséges valamennyi 
dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolás i 
kötelezettséggel. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

    Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. május 21.   

 
 

-----12. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő 
vagyonkezelési szerződésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodásról----- 
 

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

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

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3030   Száma: 14.04.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
80/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt 
az előterjesztéshez csatolt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést módosító megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza.  
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt 
az előterjesztéshez csatolt, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő 
vagyonkezelési szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 31. 
 
 

-----13. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, 

valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött 
megállapodások módosításáról----- 

 
 



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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3031   Száma: 14.04.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
81/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a 
Somogy Megyei Önkormányzattal a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötődött térítésmentes használati 
jogot alapító megállapodást módosító szerződést, valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti 
ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást módosító szerződést jóváhagyja és a 
Polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 31. 
 
 

-----14. Előterjesztés a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium Türr István 
Képző és Kutató Intézet használatába adásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Jelentős dologról kell dönteniük a következő előterjesztés 
kapcsán. Azzal bízták meg, hogy teremtsék meg a Bartók Béla utcai volt Általános Iskola 



hasznosításának a lehetőségét. Ez megtörtént azzal, hogy a Levéltár fog odaköltözni. 
Lehetőség nyílik arra, hogy a jelenlegi Levéltár épületének a felújításával odaköltözzön a 
Megyei Önkormányzat, ahol most az önkormányzat van, teljes egészében megkapja a 
Múzeum. Így a Rippl-Rónai Múzeum életében először fordulhat az elő, hogy önálló múzeum 
épülettel rendelkezik, eddig soha nem volt. Van egy másik épület, mely állapotában jelen 
pillanatban leromlott, nem használt, ez az 503-as kollégiuma a Virág utcában, amely lakatlan 
és üres. Itt sikerült azt a konstrukciót kialakítaniuk, hogy a Türr István Képző és Kutató 
Intézetnek ajánlották fel. Sikerült hatékonyan érvelni mellette, ők fognak beruházni és  
felújítani, így ez az ingatlanrész is lakott lesz, nem romlik tovább. Kérte, hogy az 
előterjesztést támogassák és fogadják el. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3032   Száma: 14.04.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Virág utcai 
volt középiskolai kollégium más célú hasznosítása miatt az előterjesztéshez csatolt, a 
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött használati szerződést 
megszüntető megállapodást jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 15. (közlés) 
 



2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, 
a Türr István Képző és Kutató Intézettel a Virág utcai volt középiskolai kollégiumra kötendő  
ingatlanhasználati szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 31. (szerződéskötés) 
 
 

-----15. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztéshez nincs kiegészítése. A Pénzügyi Bizottságnak 
van egy javaslata, a főkönyvi kivonat mérlegelése, melyet támogatnak. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Már nem az első ilyen típusú kérelem az önkormányzat előtt, amit 
tárgyalnak és az első alkalommal is feltette a kérdést, hogy tekintettel a gazdasági, 
ingatlanpiaci viszonyokra nem lenne célszerű rendeletileg szabályozni ezt a kérdést. 
Átmenetileg csökkenteni a díjakat annak érdekében, ne kelljen külön-külön tulajdonképpen 
méltányossági alapon dönteni a kérelmekről. Olyan tiszta és világos helyzet fogadja a 
partnereiket, a bérlőket, amely rendeletileg is szabályozott. 
  
Szita Károly polgármester: Nem, mivel 1000 nem lakás célú ingatlan van és 6 kérelem az, 
amiről most dönteniük kell. Semmi nem indokolja, részéről nem is támogatja. Egy olyan 
előterjesztéssel fognak találkozni hamarosan, amely csak a belvárosi résszel és a sétáló 
utcával foglalkozik. Ha megnézik a magyarországi nagyvárosokat, láthatják, hogy üresek a 
sétáló utcák. Itt még nem ez a helyzet, mert az önkormányzati tulajdonban levő  ingatlanoknak 
a 66 %-a ki van adva a sétáló utcának. Az a szándékuk, hogy 100 % legyen kiadva, erre egy 
külön szabályozást fognak hozni a fiatal vállalkozók preferenciájával és támogatásával. Meg 
kell találniuk azt a pontot, amivel elérhetik ezt a célt. Csak ebből a belvárosi részből 66 % ki 
van adva, a sok üres üzlethelyiség, amit látnak, jelentős részben magántulajdonban levő. Éves  
szinten a Fő utcai részből 55 millió forint árbevétel származik és  az a céljuk, hogy a maradék 
34 % is ki legyen adva. Jelenleg 6 kérelem van, mindet egyedileg bírálják. Közel sem olyan 
mértékű a nem lakás bérlemények számához képest az egyedi mérlegelést kérők száma, csak 
találkoznak vele, mert közgyűlési kompetencia ennek a biztosítása. Javasolta, hogy itt is adják 
meg és egy még szigorúbb szabályt behoz a Pénzügyi Bizottság, nagyon helyesen, hogy nem 
csupán a mérleget kell nézni, hanem a főkönyvi kivonatokat is, mert a mérleg önmagában 
nem minden esetben mondja meg, most valóban nem tudja a gazdasági tevékenységébő l 
kifizetni a bérleti díjat, hanem a főkönyvi kivonat vesz el. Támogatja ezt a kiegészítést, 
javasolta elfogadásra. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Javasolta, a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadásra. Mégis csak 



elmozdulnak a szabályozás irányába és ennek örül, mert válaszában egyértelműen kiderült,  
hogy legalább területileg megpróbál gondolkodni egy új fajta szabályozásban annak 
érdekében, hogy átláthatóbbak legyenek a viszonyok a leendő bérlők és partnereik számára. 
Szerinte ez jó irány, ami elhangzott, azt támogatni tudja. Ami jól látható, komoly problémák 
vannak a bérleményeikkel. Most lehetett olvasni a sajtóban, hogy a Virágfürdő területén 
kellett a Holdingnak visszamondania a bérletet, hiszen nem tudták fizetni a bérlők a 
vendéglátóhelységeknek a bérleti díját, mert a képességük és a lehetőségük meghaladta azt. 
Lehet látni a példán keresztül, hogy a megállapított bérleti díjaik magasak és igen gyakran 
komoly korrekciót igényelnek annak érdekében, hogy a bérleményeket ki tudják adni. 
Általában az látható, hogy rendeletileg megállapított legalacsonyabb díjakon sem tudják 
kiadni az ingatlanokat, mindig csökkenteni kell a bérleti díjat és csak akkor találnak rá bérlőt.  
Úgy tűnik, egyelőre maradnak az egyéni kérelmek és remélhetőleg a belváros területére a 
szabályozás annak érdekében, hogy az önkormányzat ingatlanjai ne maradjanak üresek. 
Szerinte ez egy fontos cél. 
  
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Azért kért szót, hogy ne hagyják szó nélkül, azt hogy képviselő 
úr folyamatosan azt sulykolja, hogy minden egyes ingatlan csak áron alul, különféle alkuk 
kapcsán tud bérlőt találni. Hiszen elhangzott és ezt szeretné hangsúlyozni, hogy a Fő utcán is 
az önkormányzati tulajdonú bérleményeknek a 2/3-a ki van adva. Egyáltalán nem igaz, hogy 
nem átlátható módon és olyan elrugaszkodott árakon vannak, hiszen a 2/3 működik. A cél az, 
hogy a maradék 1/3 is bérlőre találjon. 
  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az üzletek bérleti díjával kapcsolatban egy általános  
megjegyzés, nem csak a bérleti díj befolyásolja azt, hogy érdemes-e ott vállalkozni, vagy 
nem. Két olyan példát szeretne elmondani, ami nem konkrétan ehhez a napirendi ponthoz 
tartozik. Az egyik az előbb említett fürdő étterem és büfé bezárása, a másik az Agórában az  
étterem működési időtartamának drasztikus lecsökkentése. Az étterem, melyet kiadtak, hogy 
ellássa az egész házat délután 3-ig üzemel és utána bezár. Ennek az az oka többek között és a 
fürdőnél is, ha egyszer megengedik, hogy büfét üzemeltessenek és éttermet, akkor ne rakjanak 
be 3-5 automatát. Ne nézzen ki az Agóra bejárata úgy, mint egy pályaudvar. Ugyan ez a 
helyzet a fürdőnél is,  nem mennek fel a büfébe, megveszik az automatából. Nem szabadna 
megengedni ilyen párhuzamosságokat. 
 
 
Szita Károly polgármester: 1000 olyan tulajdonú ingatlanuk van, amit bérbe adnak, és 20 
alatt van azok száma, amiről most beszélnek. A fürdővel kapcsolatban, aki nem fizet, annak 
igen is  mondjanak fel.  Nem lehet tudni, hogy nem tudott fizetni, vagy nem akart. Tartozott, a 
fürdő nagyon helyesen járt el, amikor felmondta erre a bérletet. Tanácsnok úr véleményével 
teljes mértékben egyetért.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3033   Száma: 14.04.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
83/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Slendy Tanműhely 

Sütőipari  Kft. részére a Kaposvár, Anna u. 1. szám alatti pék- és cukrász tanműhely, 
valamint bolt bérlemények bérleti díjára, a CAFE RISTRETTO Bt. részére a Kaposvár,  Fő 
u. 4. sz. alatti Stühmer Kávézó bérlemény bérleti díjára 2014. április 1. napjától 2014. 
december 31. napjáig 50 % mértékű, a Mester Center 2000 Kft. részére a Kaposvár, Fő u. 
7. sz. alatti üzlet 
bérleti díjára 2014. április 1. napjától 2014. december 31. napjáig 25 % mértékű bérleti díj 
kedvezményt nyújt. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a jövőben a bérleti díj 

csökkentést kérő bérlők mérleg adatai mellett a főkönyvi kivonat adatait is vizsgálja meg a 
Hivatal. Az adatok értékelésében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság szakértő 
tagjai is közreműködnek. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
 
 

 



-----16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
helyiségcsere kérelméről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3034   Száma: 14.04.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
84/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja, számukra a Kaposvár, Szent Imre u. 
14. sz. irodaépületben az I/1. sz. 33,1 m2 alapterületű irodahelyiség helyett a fszt. 3 sz. alatti 
23,5 m2 alapterületű irodahelyiséget adja használatba és a cserehelyiség laminált  
padlóburkolásának és  festésének költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
biztosítja.  
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Molnár György  igazgató 
Határidő:                       2014. május 31. 
 
 
 
 
 
 
 



-----17. Előterjesztés a Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Előkészítették az előterjesztést, a képviselők dolga, hogy 
döntsenek e tekintetben. Az épületről egy pár gondolatot kíván mondani. Kaposvár egyik 
legrégebbi épületéről van itt szó a Fő utcán. Három olyan ingatlanról beszéltek a 
költségvetésnél is, aminek a szándékukat fejezték ki és döntöttek is arról, hogy az 
önkormányzat szerezze meg tulajdonába. Az egyik ilyen a Somssich utcában levő MÁV 
Internátus, a másik a gabonaforgalmi épület a Nosztra és a harmadik a Csokonai Fogadó. A 
XVIII-XIX. században nagyon fontos szerepet játszott a város történetében. Itt működött az 
Eszterházy Birodalomnak a központja, 1798-ban itt tartották Gróf Széchenyi Ferenc főispáni 
beiktatását követő bált, Csokonai önmaga is részt vett ezen az eseményen. Aztán Siótour lett, 
majd privatizációt követően magán tulajdonba került, egy pénzügyi társaság tulajdonába. Az 
épület több éve üres már, műemlék épületről van szó. Főjegyző urat kérte meg, hogy a 
tulajdonosokkal tárgyaljon és nettó 129 millió forintért, 5 éves részletfizetés és az első évben 
kell 39 millió forintot, a következő esztendőkben pedig 18 millió forintot éves két részletben 
fizetni. Az áfa-t vissza tudják igényelni, azért nettó árról beszélt. Javaslatuk az, hogy ne 
engedjék leromolni ezt az épületet, vásárolják meg. Becsatoltak egy koncepciót a felújításáról,  
illetve hasznosításáról.  
 

-----Kérdések----- 
 
 

Felder Frigyes tanácsnok: Annyi lenne a kérdése, hogy hogyan sikerült ilyen alacsony árat 
kialkudni? Lényegesen magasabb árról tudott, ezért is lepődött meg. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztésnek van egy rendkívüli igényességgel, főépítész 
asszony által elkészített kiegészítése, amely arról szól, hogy milyen célokra lehet hasznosítani 
a Csokonai Fogadó épületét. Kérdése az, hogy a hasznosítást illetően hogyan gondolkodnak, 
mennyiben akarják azokat a funkciókat saját maguk működtetni és üzemeltetni, amelyek 
szerepelnek az előterjesztésben, illetve annak a mellékletében. Mennyiben gondolkodnak 
hasznosítást illetően partnerekben, vagy bérlőkben, szerinte ez egy fontos kérdés. Az ingatlan 
megmentésének célja természetesen támogatandó, mert városképileg is rendkívül fontos. 
Nemcsak azért, mert műemlék épületről van szó, hanem igen komoly mértékben 
meghatározza a belváros utca képét. Kérdés az, hogy mennyiben gondolkodnak partnerekben 
az üzemeltetést illetően, illetve a bérlőkben és mennyiben akarja az önkormányzat 
üzemeltetni. 
 
Szita Károly polgármester: Nyilvános pályázatokat adtak fel tavaly, tavaly előtt a 
tulajdonosok és 300 millió forintot kértek az ingatlanért. Szándékosan kettő igazságügyi 
szakértői értékbecslést kértek, az egyik 150 millió forintra, a másik 129 millió forintra 
értékelte. A tulajdonos eladási kényszerben volt, ezért sikerült ezt az árat kialkudni 
részletfizetéssel. Ha találnak egy vállalkozást, aki közel 1 milliárd forintért felújítja és  
üzemelteti az egész épületet, nagyon örülne neki. Csinálja üzleti alapon, berakják azokat a 
funkciókat, ha lesz hely, amiket gondoltak, színház jegyiroda és Tourinform Irodát. Ha nincs 
hely, mert másra tudja hasznosítani, akkor csinálja. Nekik egy a lényeg, legyen élet a házban, 
ne romoljon tovább és újítsák fel. Üzemeltesse a fogadót, üzemeltesse az éttermet, vagy állítsa 
vissza a tekézőt, régen lent a pincében az volt. Nem az önkormányzatnak kellene beruházni és  
nem kellene az üzemeltetés kockázatát vállalni. Amennyiben nem találnak, az  



önkormányzatra vár a feladat és nekik kell megcsinálni. Felújítást követően is még 
megpróbálnak rá üzemeltetőt találni és kiadják. Reméli, hogy egy felújított ingatlannál látnak 
benne üzleti fantáziát vállalkozók és üzemeltetni fogják, vagyis az üzemeltetési kockázata 
nem hárul rájuk. Ha nem találnak rá bérlőt, akkor kénytelenek lesznek kezdeni vele valamit.  
Vállalkozói üzemeltetésben gondolkodik az egész épület sorsát illetően. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Sejtette, hogy ez lesz a válasz, de akkor a felújítást, annak az 
ütemezését és egyébként annak a költségeit is nem befolyásolhatja esetleg az, hogy egy 
potenciális bérlőnek más szempontjai lennének az üzemeltetést, illetve a felújítási 
munkálatokat illetően. Meg tudják-e találni azt az összhangot és azt az arany középutat, hogy 
megtörténik egyébként a felújítás és a felújítást követően, vagy menetközben találnak 
megfelelő partnert az üzemeltetésre, de lehet neki meg olyan igényei támadnak, amely az 
átalakítást befolyásolhatná. Nem kis összegről van szó, komoly kérdés benne, hogy tudják 
megoldani, hogy az épület fel legyen újítva, de ugyanakkor a lehetséges üzemeltetőknek vagy 
szempontjai is tudjanak érvényesülni a kialakítást illetően. A hasznosítás egyes funkcióit 
illetően természetesen egyet tud érteni, a Tourinform Iroda áthelyezése szerinte is nagyon 
célszerű dolog, hiszen a turisták szívesebben mennek be egy olyan helyre, amely tágasabb. 
Adott esetben a jegyirodának a kialakítása is hasznos funkció, sok létesítményük van, amely a 
jegyvásárlást megkönnyítené. Vannak jó célok, melyeket a hasznosítás során lehet támogatni,  
de az épület felújítását és annak költségét illetően javasolná, hogy próbálják meg felkutatni 
azokat a partnereket, akik a felújítási munkálatokat illetően meghatározhatnak bizonyos 
szempontokat, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudják üzemeltetni majd a funkciókat, 
melyeket vállalnak.  
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok: Úgy gondolja, hogy egy önkormányzatnak alapvető kötelessége 
az értékek megőrzése és fejlesztése, ezért örömmel támogatja az előterjesztést. Polgármester 
úr felsorolt több olyan épületet, melyek nem önkormányzati tulajdonban vannak, de meg 
szeretnék vásárolni. Szeretné felhívni a figyelmet egy belvárosban található épületre, a 
MTESZ Székházra. Ez az épület már évek óta bezárva áll és romlik. Tudja, nem ez a 
napirendi pont, de szeretné, ha erre is gondolnának befektető közvetítésében. 
 
Szita Károly polgármester: Tettek már rá ajánlatot, nagyon sok pénzt kellene rákölteni.  
Nagyon alacsony vételárat mondtak, melyet továbbra is tartanak. Megvásárolják majd azt az 
ingatlant, mert valóban értékük és felújítják, csak egyelőre az eladó nem akarja eladni azon az  
áron, amit kínálnak érte. Van egy másik ingatlan is, a volt bőrgyógyászat épülete, az is üres. 
Lehet találni olyan városi értékeket, amelyekhez akkor szabad hozzáállni, ha az ember tudja, 
hogy mit kezd vele. Pénzt majd előteremtik, csak megfelelő funkciót találjanak az  
ingatlannak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3035   Száma: 14.04.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 320 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti ingatlant, a Csokonai Fogadót 129 millió Ft+Áfa, 
azaz bruttó 163.830eFt vételáron megvásárolja. A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési 
rendeletben elkülönített a felhalmozási előirányzat terhére 73.830e Ft összeget az első vételár 
részlet és a teljes vételár után fizetendő általalános forgalmi adó megfizetésére és  
kötelezettséget vállal arra, hogy 2015-2019. évek költségvetési rendeleteiben 18-18 millió Ft-
ot tervez a további vételár részletek évente 2 részletben történő megfizetésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. augusztus 31. 
 
 

-----18. Előterjesztés Ferincz József r. ezredes úr kaposvári kapitányságvezetővé  
történő kinevezéséről----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Dr. Piros Attila r. dandártábornok urat és Ferincz József r. 
ezredes urat köszöntötte. A Közgyűlés véleményét kéri kapitány úr a kaposvári 
rendőrkapitány személyét illetően. Kérte kiegészítését tegye meg.  
 
Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány: Kéri a képviselőtestület 
támogatását abban a dologban, hogy az a fajta változás, amelyet Somogy megye életében 
hoznak a rendőrség megújulása kapcsán, ennek egyik eleme az, hogy személyi változásokról 
is döntenek. Az a közbiztonság, amit szolgáltatnak sosem egyedül, hanem közösen az állami 
szervekkel, egyesületekkel, polgárőrséggel és a polgárok sokaságával, ezt az értéket együtt 
tudják képviselni. Nagy kritikusa a saját maga és a szervezet munkájának, mindig jobbá kell 



tenniük a szervezetüket. Az a modellváltás, melyen másfél éve a kollegáival együtt dolgozik, 
azt jelentette az elmúlt hónapok értékelése alapján, hogy Somogy megye közbiztonsága, 
közrendje mérhetően pozitív irányba elmozdult. Irányítási rendszerükben is változások 
történtek és a struktúrában is, tehát több egymásra épülő, egymást támogató, kiegészítő 
intézkedés sorozatnak az egyik eleménél tartanak. Nagyon fontos, hogy ki vezeti egy 
városnak a rendőrkapitányságát. Jó szívvel ajánlotta ezredes urat a rendőrkapitányság vezetői 
székébe. Hisz benne, bízik benne, hisz a kollegákba, de ez nem azt jelenti, hogy az elődöt 
bármely vonatkozásában negatív kritikával illetné. Úgy gondolja, hogy közös munkájuknak 
egyetlen egy mércéje van, hogy az állampolgárok mennyire érzik magukat biztonságban és a 
rendőrség mennyivel tudja csökkenteni a bűnözést együtt és közösen mindenki mással utalva 
ezzel a következő napirendi pontra. Természetesen a vezetésben, az irányításban is a 
szükséges változásokat is meg kell lépni. Kérte a támogatást Ferincz ezredes úrnak 
kapitányságvezetői kinevezéséhez. 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a bevezetést és felkérte Ferincz József ezredes 
urat, hozzászólását tegye meg. 
 
Ferincz József r. ezredes, városi kapitányságvezető: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait. Egy 
rövid életutat ismertetve elmondta, Kaposváron született, iskoláit, gimnáziumi és pedagógus  
főiskolai tanulmányait itt végezte. Az első munkahelye pedagógusként a Kaposvári Kisegítő  
Iskola volt, közben elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, majd 1985. május  1-
jén barátai inspirálására szerelt fel rendőrnek a Kaposvári Rendőrkapitányságra. Elmondhatja, 
itt végig járta a beosztások széles tárházát vizsgálóként, nyomozóként, egyenruhás 
parancsnokként dolgozott, majd 7 évig bűnügyi osztályvezetőként és kapitányság vezetőként 
dolgozott. Aztán az élet Fonyódra szólította, ahol 10 évig rendőrkapitányként dolgozhatott, 
majd az elmúlt 5 évet főkapitány-helyettesként, bűnügyi igazgatóként dolgozott a 
főkapitányságon. Nős, 1 fia van, aki 28 éves, végzett biológus, jelenleg a veszprémi 
egyetemen kriminológiai tanszékén van alkalmazásban.  Azt gondolja, ismeri Kaposvárt, a 
társadalmi, gazdasági, földrajzi viszonyait és a rendőri múltjából fakadóan, úgy gondolja, 
hogy megismerte a város bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési biztonsági helyzetét. Ismeri a 
veszélyeztetett területeket, amelyek gondot jelentenek, problémát jelentenek rendőri 
szempontból. Nyilvánvalóan munkájuk során e köré fogják csoportosítani mind a bűnüldöző, 
mind a rendészeti tevékenységüket, mind a bűnmegelőzési és közlekedésrendészeti 
tevékenységüket. Fontos a közterületi bűncselekmények és vagyon elleni bűncselekmények 
számának csökkentése. A peremkerületek ellenőrzésének a megszervezése. Hétvégi házas  
övezetekben történt bűncselekményeknek a megelőzése, visszaszorítása. Nem utolsó sorban a 
kiemelt bűncselekményeknek a felderítése, a közterületen elkövetett testi sértések, rablások, 
illetőleg kábítószeres bűncselekmények, kiemelt súllyal elkövetett vagyon elleni 
bűncselekmények elsősorban betöréses lopások. Rendészeti terület nagyon fontos területe a 
rendőrségnek. Azon vannak, hogy egy sokkal markánsabb, összehangoltabb közterületi 
jelenlétet célozzanak meg. Számítanak a közterület-felügyelet, illetve a polgárőrségnek az  
együttműködésére. Április 15. óta ez az együttműködés realizálódott is már, a közterület-
felügyelettel és a polgárőrséggel mindennapos tevékenységben járőr szolgálatot látnak el a 
város kiemelten veszélyeztetett övezeteiben. Nagyon fontos területe lesz munkájuknak a 
bűnmegelőzés, amelyben ígéret szerint szélesebb média felületet kapnak. Elsősorban az 
áldozattá válás elkerülését célozzák meg különböző korosztályokat és talán a két 
legveszélyeztetettebb korosztályt, az időskorúakat, illetve a fiatal, gyermekkorúakat. A 
közlekedésbiztonsági helyzet bár évek óta javuló tendenciát mutat, azt gondolja, hogy a céljuk 
az, hogy a balesetek számának a további visszaszorítása, közlekedésbiztonságra veszélyes 
gócok kialakulásának az elkerülése, a gyorshajtók és ittas járművezetőknek a kiszűrése. A 



technika igénybevétele egyre szélesebb sprektumban van jelen a bűnüldözésben is és a város 
részéről megmutatkozott az a hajlandóság, hogy különböző technikai eszközökkel segítse a 
rendőrség munkáját. Édesapja mindig azt mondta neki: „Eredményeket csak kitartó és 
következetes munkával lehet elérni”.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte ezredes úrnak a kiegészítést. Arra kérte a tábornok 
úrékat, hogy az ezt követő előterjesztésen is vegyenek részt a vitában, mivel a technikai 
eszközbeszerzéseket jelenti. Kérte a képviselőket kérdésüket, azt követően hozzászólásukat 
tegyék meg a napirendhez kapcsolódóan. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok: Szeretne elsőként gratulálni a kinevezéshez. Csak annyi kérdése 
van, mikor találkoznak, van-e már konkrét időpont, hogy a képviselőket meghallgassa? 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Ezredes urat kérdezné, hogy tervez-e valamilyen változtatást, 
vagy átszervezést a rendőrség működésében a munkája során? 
 
Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány: Az átszervezés szó az mindig egy 
fontos fogalom számukra, de úgy gondolja, most nem jogi értelemben mondanák ezt. Az 
elmúlt időszakban a Somogy Megyei Rendőrkapitányság egy olyan átszervezésen ment 
keresztül, nemcsak szervezeti, hanem munkafolyamati szervezésben, ahol döntően és 
alapvetően arra törekedtek, hogy a körzeti megbízotti szolgálatot lényegesen magasabb 
számban biztosították. A megye rendőrfőkapitányaként saját hatáskörben olyan szervezeti 
intézkedéseket hozott, hogy az a fajta rendőri jelenlét, amely ma megjelenik Kaposvár utcáin 
láthatóan nagyobb. Ennek így kell lennie, ennek a fokozására törekszenek, de nem tudnak a 
végtelenségig elmenni. Azon próbálkoznak, hogy a rendőrség strukturális felépítéséből adódó 
osztályok, alosztályok munkáját összefűzzék annyiban, hogy mindig a legfontosabb cél 
lebegjen mindenki előtt, a bűncselekmény megelőzése és sértettel, az áldozattal való 
szakszerű, gyors intézkedés. Vannak szakmai programjaik, amelyek azt biztosítják, hogy ne a 
dokumentum határozza meg az eljárásnak a menetét, hanem az adekvált rendőri intézkedés. 
Most úgy ítéli meg, hogy a rendőrkapitányság életében szervezeti strukturális változásra nincs 
szükség. Ez nem azt jelenti, hogy nem monitorozzák folyamatosan, naponta a tevékenységet 
és a kapitányságvezető úr is érzi, ha esemény történik, gyorsan futnak az információk. Ahogy 
ez tegnap is történt Kaposváron, egy felfegyverkezett, késsel elkövetett rablás elkövetőjének 
perceken belüli elfogása kapcsán. Strukturális átszervezésre nem kell számítani, de a 
súlypontoknak az alakulása az mindig a közrend, közbiztonság helyzetnek a várható 
kihívásaira fog reagálni egy rugalmas szervezettel, illetve a reagáló képességüknek a 
fokozásával fog járni. 
 
Ferincz József r. ezredes, városi kapitányságvezető: Azt gondolja, hogy tábornok úr már a 
szervezeti kérdéseket részletesen elmondta, nem kíván ezzel foglalkozni. Ígéretet tett arra, 
hogy rövid időn belül a Közgyűlés tagjait fel fogja keresni és konkrét időpontot is fog 
biztosítani mindenkinek. Arra biztat mindenkit, hogy ha a helyzet azt kívánja, bármikor 
keressék meg, bármelyik napszakban rendelkezésre áll, ha az ügy fontossága ezt megkívánja. 
Természetesen szervezett keretek között is lehetővé fogja tenni rövid időn belül ezt a 
találkozást.  
 
 



-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Elmondta, támogatja Ferincz József ezredes úr kinevezését. Elég 
öregnek érzi magát ahhoz, hogy kijelentse azt, hogy a kaposvári városi rendőrkapitány „fogyó 
eszköz” és elnézést is kér. 1998. óta kb. 4-5 rendőrkapitány volt, aki váltotta egymást. Ez nem 
kritika a korábbi rendőrkapitányok munkájára, azokat is támogatták, hanem csak 
ténymegállapítás. Mint ahogy az is, hogy a Donnerben volt már posztosrendőr koncepció, 
sajtótájékoztató a rendőrséggel a Nyár utca elején, bekamerázták az akkor még nem létező 
söröskorsós teret. Rendőrségi iroda volt a Bartók Béla Iskolában, mobil rendőrőrs koncepció 
valósult meg a városban, volt találkozó a rendőrség és a helyi lakosok között. Mindezek 
ellenére az ott élők nem elégedettek a közrenddel. Véleménye szerint akkor lesznek 
elégedettek, ha nem találkoznak naplopó, hangoskodó, tébláboló fiatalok csoportjával, akkor, 
ha állandóan érzik és látják a jelenlévő rendőrt. 
 
Oláh Lajosné alpolgármester: Valóban így van, ahogy a képviselő társai is mondták, 
valamennyi elmúlt időszak rendőrkapitányával találkoztak. A képviselők keresték meg őt és  
nem ő jött el hozzájuk, mindenben egyetértettek, bizakodva távoztak. A Sávház 
képviselőjeként kb. fél tucat körzeti megbízottal is találkozott, akivel szintén egyetértettek, 
nagy terveik voltak, aztán hol voltak, hol nem voltak. A maga részéről állandóságot szeretne, 
ezt mondhatná a kapitány és a körzeti megbízott személyére is, akivel úgy gondolja, hogy 
nagyon jó viszonyt alakítottak ki és együtt tudnak működni. Igényt tart a 365 nap mind a 24 
órájára, azért is, mert a Sávház és környékén felújítások zajlanak. A már kész területek 
állagmegóvása érdekében és közeledik a nyári szünidő, amivel megsokszorozódik az 
állampolgárok közterületi jelenléte és ehhez az kell, hogy a rendőri jelenlét is fokozódjon. Azt 
gondolja, hogy a bizalmat megelőlegezi és ígérete szerint, ha következetes és kitartó lesz a 
munkájában, akkor majd egy idő után elmondhatja, hogy jól döntött. 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Azt szeretné kérni, hogy azokkal az emberekkel szemben, akik 
nem képesek betartani a szabályokat a lehető legkeményebben lépjenek fel nyílván a törvényi 
keretek között. Viszont el kell, hogy mondja, jönnek hozzá olyan jelzések időnként, hogy a 
rendőrök, járőrök gyerekeket, néha idős embereket figyelmeztetnek, mert valahol 
járdafelújítás zajlik, és az úttesten közlekednek. Vagy nincs járda és nem is tud menni máshol 
és ezt zaklatásnak érzik. Szeretné, ha a rendőrség nem menne el a kisebb ellenállás irányába, 
menjen abba az irányba, hogy aki igazán megérdemli, azt csípjék fülön, de keményen és a 
törvénytisztelő állampolgárokat pedig keressék meg, beszélgessenek velük és ezáltal a 
szubjektív biztonságérzetét növelje. 
 
Dér Tamás tanácsnok: Ezredes úr szerencsés helyzetben van, úgy érzi, mert egy békés 
nyugodt városnak a kapitánya lesz. Nem egy bűnös város Kaposvár. Csendes, nyugodt, nem 
lehet azt mondani, hogy egy bűnözői város. Vannak gócpontok és itt a gócpontokon az 
állandóságot kell fenntartani, a láthatóságot kell fenntartani. Kéri, hogy minél többször legyen 
látható a rendőrség. Eredményes és kitartó munkát kíván. 
 
Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány: Köszönte a hozzászólásokat. 
Kaposvár közbiztonságát nem csak a Kaposvári Rendőrkapitányság biztosítja, amely 
kiemeltre minősített rendőrkapitányság és  kb. 240 rendőr dolgozik. Azokat a kéréseket, 
melyeket polgármester úr és a képviselők hozzájuk eljuttattak, legyen az pl. Sávház, tudják 
biztosítani. Azt nem tudja ígérni rendőrként, hogy minden egyes utcában folyamatosan 
rendőri jelenlét lesz, azt viszont igen, hogy közösen és együtt az állampolgárokkal, a 
közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel olyan sűrű hálót fognak tudni szőni, amely az 



azonnali reagáláson túl a megelőzésre is fog tudni hatni. Azokban a városrészekben, ahol 
inkrimináltnak tartják időnként jelentős számú rendőr is megjelenik 2-4 órára. Új technikákat 
is bevetnek ezeken a területeken és látják, érzékelik, hogy sokkal nagyobb a közbiztonság. 
Kétségtelen tény, amíg van egy elégedetlen polgár, amíg van egy sértett, addig sosem fogja 
azt mondani, hogy kellően jól dolgoznak. Ez egy belső kritika, kéri ezt ne érzékeltessék az  
előterjesztés elfogadásakor. 
 
Ferincz József r. ezredes, városi kapitányságvezető: Köszönte a hozzászólásokat és a 
biztató szavakat. Azt gondolja, megígérhetik, hogy ezeken a frekventált területeken állandó 
rendőri jelenlétet próbálnak kialakítani, a rendelkezésre álló erő és eszköz függvényében. 
Maga is azt vallja, hogy nem a nyugdíjas  embereket az unokájukkal kell ellenőrzés alá vonni, 
hanem a rendőrnek ismerni kell a területen élő olyan személyeket, akik hajlamosak 
bűncselekményt elkövetni, illetőleg egyébként is bűncselekményeket követnek el és ezeknek 
a kiszűrésére és az általuk elkövetett cselekmények visszaszorítására kell törekedni. Arra fog 
törekedni, hogy egy állampolgár barát rendőrség képe mutatkozzon az elkövetkezendő idők 
során. Köszöni a biztató szavakat és ennek megfelelően próbálják munkájukat alakítani.  
 
Szita Károly polgármester: Köszönte a hozzászólásokat. Kérte a képviselőket, aki egyetért 
Ferincz József városi rendőrkapitánnyá történő kinevezésével, az igennel szavazzon. 
 

Szavazás eredménye 
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Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
86/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rendőrkapitányság 
vezetőjének kinevezéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy Ferincz József r. 
ezredes kinevezését támogatja. 
 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: azonnal (közlés) 



-----19. Előterjesztés közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Február volt, amikor a közbiztonság napirendjét tárgyalták és 
kérte tábornok úrtól és kapitány úrtól, hogy egy olyan rendszer kialakításán dolgozzanak 
Kaposváron, melynek az az eredménye, hogy ha valahol probléma van, nem csak átkiabálnak 
a kerítésen, hanem be is döntik azt és át is mennek rajta. A fogdában van még hely mindazok, 
akiknek ott a helyük, azok kerüljenek is oda. Kifejezetten kérte azt, hogy a közterületen 
erősítsék a rendőri jelenlétet. Köszöni, hogy ez a folyamat elindult. Ezzel párhuzamosan a 
közbiztonságról, ami rendőrség feladata és rendelkezik az ehhez szükséges  eszközökkel, de 
egy városnak is – hiszen itt élünk – minden lehetőséget, ami módjában áll biztosítani kell 
ehhez a munkához. Borhi Zsombor tanácsnok urat kérték fel arra, hogy vezessen egy olyan 
munkacsoportot, amely a közrend érdekét is figyelembe véve használja az önkormányzati 
segélyezési rendszert. Akkor azt fogalmazták meg, hogy hozzanak egy olyan szabályozást a 
város képviselőtestülete elé, amely az önkormányzati támogatásokat, az önkormányzati 
segélyeket is plusz feltételekhez köti. Ha valaki nem tett rendet a lakókörzetében, az 
udvarában, a háza előtt, tőle legyen megvonható a segély. Ki is dolgoztak egy módszert, bent 
volt a legutóbbi munkacsoport ülésen és akkor kérte, hogy ennél szigorúbbat hozzanak. Egy 
olyan szabályozást, hogy aki dolgozhatna, de nem akar, aki az együttélés írott, vagy íratlan 
szabályait nem tartja be, ott is legyen lehetőség ahhoz, hogy a többség pénzét feltételekhez 
kösse, amikor osztják. Júniusban fogják ezt az előterjesztést behozni. Kért egy találkozót 
kapitány úrtól, a közterület-felügyelőktől és a polgárőröktől és azt a kérdést tette fel nekik, 
hogy mondják meg azt, miben segíthetnek. Mi szükséges ahhoz az önkormányzat részéről, 
hogy munkájukat maradéktalanul el tudják végezni, írják le és mondják meg. Megtették és 
abból született ez az előterjesztés, ami most tárgyalnak. Azt fogalmazták meg, hogy egy olyan 
rendszer alakuljon ki, hogy együtt teljesítsenek a közterületeken szolgálatot, mert így 
megtöbbszöröződve hatékonyabbak is tudnak lenni. Tábornok úr és kapitány úr is említette, 
hogy április 15-től ez a rendszer már elindult ebben a városban. A közterület-felügyelők plusz 
egy létszámot kértek, egy fővel bővítik az állományukat. A polgárőrök azt kérték, hogy 
vásárolhassanak, de nincs rá pénzük, technikai eszközöket és a személyautójukat is használni 
tudják a szolgálat teljesítésére, ebbe kértek segítséget. A polgárőrök 500.000.- forint  
támogatást kaptak ebben az évben, mindazt amit kértek, ez az előterjesztés tartalmazza. 1 
millió forintba kerül, amit kértek, azt javasolta, hogy ezzel az összeggel emeljék meg a 
támogatásukat. A rendőrök részéről több javaslat megfogalmazódott. A zártkertekben történő 
hatékonyabb ellenőrzés végrehajtására motorral hatékonyabban tudnának járőrözni és 2 db 
enduró motorhoz kértek pénzügyi segítséget. Az előterjesztés tartalmazza, hogy 2 motort 
vásároljanak meg és adják oda a rendőrségnek. Ezen túlmenően abban kérték a segítséget,  
hogy támogassák és járjanak el annak érdekében, hogy megfelelő médiafelületekkel 
rendelkezzenek, ahol azokat a felvilágosító és mindnyájuk érdekében nagyon fontos 
felhívásokat, véleményeket, tanácsokat meg tudják fogalmazni. Azzal a javaslattal éltek, hogy 
a jelenlegi kamerarendszert többszörözzék meg, jelentős fejlesztést hajtsanak végre és ennek 
az lett az eredménye, hogy 146 db kamera alakulna ki.  Kérték tőlük, hogy a gyorshajtás ellen 
még fix telepítésű kamerákat vásároljanak. Kettő kamerát vásárolnának és négy tartóoszlopot, 
amibe váltva helyeznék el a kamerákat. A Vásártéri útra, a Pécsi útra, a Cseri útra és a 
Szigetvári útra tettek javaslatot az elhelyezésükre. Javaslatot tettek, hogy olyan rendszám 
felismerő  rendszert építsenek ki – 9 db szerepel az előterjesztésben –, ami egy új technológia, 
e kapcsán a ki-bejövő  és a közbiztonság szempontjából fontos intézkedéseket meg tudják 
tenni. A forgalmasabb útkereszteződésekben szerelnének fel 26 db-ot, szintén rendőrségi 



javaslat, de a testület véleménye is benne van abban a 111 db kamerában, amely a 
közterületeknél a közbiztonság szempontjából hozhat védelmet. Ismeri a tábornok úr szakmai 
véleményét a rendszer kiépítésével kapcsolatban. A kamerarendszer kiépítésére a 
belügyminisztériumba lenne pályázati lehetőségük és ezzel a lehetőséggel élnének is. Ez 151 
millió forintba kerül, javasolta, hogy kötelezzék el magukat, hogy ezzel a segítséggel mind a 
közterület-felügyelet, mind a polgárőrség munkájával segíteni tudják a rendőrség munkáját.  
Amikor megfogalmazták 2010-ben az évtized végéig szóló várospolitikai programjukat és  
meghatározták abban a közös értékeket, ilyen a munka, család, otthon, egészség és ezek közzé 
tartozott a rend, mint közös érték, ehhez nyújtanák ezt a segítséget a még hatékonyabb 
munkához. Kérte tábornok urat, hogy pár gondolat erejéig mondja el a véleményét az 
előterjesztésről. 
  
Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány: A rendőrség szeretne minél jobb 
szolgáltatást nyújtani és ezt a közös értéket mindenféle erőfeszítéssel megteremteni. A 
rendőrség létszámát érdemben és nagyság szerint nem tudja növelni. Minden javaslatuk arról 
szól, hogy a megelőzést olyan teljes egésszé tudják kialakítani, amely olyan biztonságot 
garantál Kaposvár városában élőknek, hogy a legbiztonságosabb város felé menjenek. Ehhez  
jelenlét kell, ehhez érzékelni kell, hogy mi történik a közterületen és ennek a jelenlétnek az a 
fajta térfigyelő kamerarendszer, amelynek megvannak a szabályai. Nem kell újat kitalálni, ha 
azon a helyen, rendőr állna, véleménye szerint nem történik bűncselekmény, vagy 
szabálysértés. Ezt pótolhatja, egészítheti ki az a fajta komplex rendszer, amely azt mondja, 
vannak a megyének motorjai, de a zártkertekben nem tudnak vele menni. Nagy területet tud 
körbejárni,  sok helyre el tud jutni, ezért javasolták a motor beszerzését. A kamerarendszer, ha 
jól tervezik meg – ne várja senki, hogy 170 db kamerát folyamatosan fogják nézni – a 
végpontok kialakításánál biztosítani fogja, hogy rendőrök betartva minden szabályt, a 
közbiztonságot ugrásszerűen meg fogja növelni. Javasolni fogja, hogy megfelelő média 
legyen mindenki számára, tudják, hogy területeket figyelnek. A prevenció hatásán túlmenően 
szeretné, ha a rendőri intézkedésük – mint azt az előző napirendnél említette – az előző 
napihoz hasonló tudna lenni minden nap. Ha gyorsan kapják a bejelentéseket, úgy tudják 
irányítani azonnal a rendőr járőröket rádión keresztül nyomon üldözéssel fogják el, mint a 
tegnapi késes rablót. Kijött a rabló a trafikból, megkapták a bejelentést nagyon gyorsan, 
személyleírás stb. A rendőrjárőr nagyon gyorsan oda tudott érkezni és három házzal odébb ez  
a rabló átöltözött, kezdte a felső ruházatát levenni. Az öltözet az, amely számukra lehetőséget  
ad, ha a rendőr nem veszi észre, hogy valaki a kapualjban öltözik, akkor ezt a rablót most 
nyomkövető kutyával, tanú kutatással próbálják meg üldözni. Ha kamerán ezt valaki látja, 
kapja a bejelentést, rengeteg információ áll a rendelkezésükre, a végpont úgy van 
odacsatornázva, hogy ott ül a rendőr, javasolja akár hol lesz – vállalja, hogy a rendőrség 
épületében biztosítja számára az elhelyezést –, szeretné kiaknázni azt a lehetőséget, hogy 
azonnal reagálni tudjanak. A helyszínre elég csak egy járőrnek odamenni, a többiek a 
kamerák segítségével nyomon tudják követni az elkövetőt. Azt gondolja, ha megfelelő  
propaganda van és az állampolgárok tudják, hogy ilyen segítség van, túl akar azon lépni, hogy 
legyen 140-170 kamera, egy szerver gép, egy ürített adat és ha valami történt, lementik az 
adatokat, ha valahol baj van akkor reagálni tudnak rá.  Legyen az bármiféle esemény, a jelzést 
gyorsan tudják látni és gyorsan tudnak rá reagálni. Ez olyan nagyságrendű előremozdulás – ez  
nem fog a közterületen való jelenlétük rovására menni –, hogy lehet a bűnügyi nyomozóknak 
nem lesz annyi munkája, a legbiztonságosabb város felé tudnak elmozdulni.  
 
 
 
 



-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Azt szeretnék elérni, hogy ezek a kamerák egy rendszerre legyenek 
kapcsolva és egy szerver rögzítse az adatokat, melyeket bármikor ki lehet menteni. A szerver 
egy létező, vagy ezen túlmenően történő beszerzést igényel majd? Esetleg a rendőrség 
számítástechnikai rendszere lehetővé teszi, hogy a kamerarendszert rá lehessen már egy 
meglévőre csatlakoztatni. Ezek szerint ez úgy tud hatékonyan működni, hogy lesz egy olyan 
rögzítésre alkalmas számítástechnikai eszköz, amiből az adatok bármikor kinyerhetőek 
lesznek. 
  
dr. Csató László tanácsnok: Azt szeretné megkérdezni, hogy ezek a belterületi kamerák, 
amelyek elhelyezésre kerülnek a lakótelepeken is, lehetőséget ad arra, hogy ne csak 
közbiztonsági szempontból lehessen értékelni az ott folyó eseményeket, hanem pl. gépkocsi 
behajt a tömbbelsőbe, vagy ott parkol le lehet-e olvasni a rendszámát és meg lehet-e büntetni? 
  
Borhi Zsombor tanácsnok: Kérdése volt, van-e mód arra, hogy későbbiekben a buszokat is 
bekamerázzák, mozgójárműrő l is lehessen képeket továbbítani? 
  
dr. Giber Vilmos képviselő: Az lenne a kérdése, hogy hova telepítik azt a két sebességmérőt  
helyileg a városban? 
  
Szita Károly polgármester: A 151 millióban benne van a szerver ára is.  
  
dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány: Bizonyító erejű, a megfelelő  
jogszabályokat kell alkalmazni. Ha olyan kamerákat tudnak beszerezni, akkor még a 
gépjárműben ülőket is lehet látni, olyan mintha a rendőr ott lenne. A kamerarendszer olyan 
mintha 170 rendőr, közterület-felügyelő, polgárőr az év minden napján a nap 24 órájában ott 
lenne és őrködne a közrenden és a közbiztonságon. Legyen az autóval, legyen gyalog, tűz, 
vagy bármi más. Nem elégszik meg, hogy szerverre menjenek az adatok és utólag nézik meg, 
hanem olyan irányító központot kell kialakítani, hogy érdemben adekváltan azonnal tudjanak 
reagálni.  
 
Szita Károly polgármester: El fogják kezdeni az autóbuszok cseréjét. Ezeket már úgy 
tervezik, hogy kamerarendszerrel lesznek ellátva és egy olyan rendszert alakítanak ki,  hogy 
rendszerben tudja hatékonyan szolgálni mindnyájukat. Ez megnyugvás lesz azon utasok 
számára is, akik rendben haza akarnak jutni egy bevásárlást követően. 
 
  

-----Hozzászólások----- 
 

Borhi Zsombor tanácsnok: A kamerákról sokat beszéltek, de szeretne visszatérni arra, hogy 
egy fő rendőr és egy fő polgárőr, egy fő rendőr és egy fő közterület-felügyelő párban, állandó 
jelleggel ott lesz a közterületeken. Azt kérné, hogy ezek a rendőrök a közterület-felügyelőkkel 
kopogtassanak már be az idősekhez. Nekik is jó, mert információkhoz jutnak, elmondhatják 
mitől félnek, mit tapasztalnak a környezetükben és biztos abban, hogy a rendőrségnek a 
megítélését nagymértékben javítani fogja, másrészt az emberek biztonság érzetét. 
 
dr. Csató László tanácsnok: Két dolgot említene, egyikről többször is volt már szó, azt hogy 
közhírré kell tenni, hogy kamerával ellátott, behálózott terület Kaposvár, ezt nagyon 
fontosnak tartja. A kamerák, ahogy felszerelésre kerülnek sorban, azt javasolta és azt kérte, 



hogy folyamatosan jelenjen meg híradókban, újságcikkekben, hogy a lakosság tudjon róla. A 
másik az – inkább szakmai jellegű –, hogy a felvételeket pl. beáll az autó olyan területre, ahol 
nem lehet parkolni, akkor automatikusan menjen ki a büntetés minél hamarabb. Az lenne a 
célszerű, ha valaki szabálysértést követ el, akkor akár tudta nélkül is 1-2 héten belül menjen ki 
a büntetés, hogy hatásos legyen, a környezetében elterjedjen, és akkor lehetne talán ezeket a 
szabálysértéseket megszüntetni.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a véleménynyilvánítást, a tábornok úr és kapitány 
úr részvételét az előterjesztés tárgyalásánál. Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a határozati 
javaslatról.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3037   Száma: 14.04.24/19/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
87/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi 

költségvetésében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Kaposvári 
Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából 12.446.000,-Ft 
támogatást biztosít a céltartalékban elkülönített általános felhalmozási célú tartalék terhére, 
egyidejű leg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

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

   Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 1. 

 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi 

költségvetésében a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására 
1.000.000,-Ft többlettámogatást biztosít a céltartalékban elkülönített működési célú 



általános tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

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

   Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 1. 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a közterületi térfigyelő  

kamerarendszer kiépítése céljából a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján 2014. április 23-
ig pályázat benyújtására került sor az előterjesztésben részletezett tartalommal. 

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

Szirják Imréné igazgató 
Molnár György igazgató 

Határidő:   azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester: Egyhangúlag elfogadta a testület. Neki állnak ennek a nagy 
horderejű munkának. Külön köszöni tábornok úrnak azt, hogy megerősítette azt, hogy egy 
151 millió forintos beruházásnál ott járnak, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy 
nyugodtan elmondhatják, Kaposvár a kamerarendszer kiépítésével a legbiztonságosabb 
városok közzé fog tartozni. Jó munkát kívánt és Szent György napján gratulált az állomány 
valamennyi tagjának.  
  
 

-----20. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződésről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztést a bizottságok támogatták, nincs  szóbeli 
kiegészítése. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3038   Száma: 14.04.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti közszolgáltatási 
szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. április 30. 
 
 

-----21. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 
felújítási tervének aktualizálásáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága 
hatáskörébe utalt 2014. évi intézmény felújítási tervről----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Igen jelentősnek találja ezt az előterjesztést, illetve ő kérte, hogy 
aktualizálják az intézmény felújítási tervüket és vegyenek számba minden olyan szükséges  
javítást és felújítási intézkedést, amire szükség lesz a későbbiekben. Azt gondolta, hogy egy 



komplex terv lesz, nem csak számba veszik az igényeket, a szükségszerű felújításokat, hanem 
egy olyan terv lesz, aminek lesz ütemezése, lesz ütemterve, lesz feladatterve és lesz 
költségvetése. Szerinte több kell ahhoz, hogy komplex tervnek tekintsék. Ez igazából az 
igényeknek az összesítése, ami nyílván nagyon fontos ahhoz, hogy ebből tervet lehessen 
készíteni. A terv az ettől többet igényelne, ütemezni kellene, költségtervet kellene hozzá 
illeszteni, esetleg azzal a megfontolással, hogy melyek azok a források, amelyeket a 
későbbiekben pályázati úton igénybe tudnak venni a felújításokat illetően és mi az, melyet 
esetleg saját erőből akarnának megvalósítani. Hiányolja az anyag komplexitását. Elfogadja, 
hogy minden igényt számba vegyenek, ami az intézmény felújítással kapcsolatos, de ezen 
túlmenően arra számított, hogy ennél több fog készülni. Folyamatos elvárás a döntéshozókkal 
kapcsolatban, hogy amikor terveket készítenek, különösen, ha épületekről, intézményekről 
van szó, akkor gondoskodjanak arról, hogy ezek a munkálatok koncentráljanak az energia 
megtakarításra. Későbbiekben próbáljanak arra koncentrálni, hogy épületeik az energia 
megtakarítást illetően milyen felújítást kell, hogy kapjanak úgy, hogy ez a jövőben komoly 
megtakarítást jelentsen.  
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3039   Száma: 14.04.24/21/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
89/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 
intézményei felújítási tervének aktualizálásáról szóló, valamint a 2014. évi költségvetés  
intézmény felújítási célokat tartalmazó előterjesztést. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató  
Határidő:  azonnal  
 
 



-----22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üres lakások bérlakás állományból 
történő kivonásáról----- 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3040   Száma: 14.04.24/22/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
90/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1./ Kaposvár Megyei Jogú Város   Közgyűlése  úgy határozott,  hogy   az alábbiakban 
felsorolt üresen álló lakásokat  a bérlakás  állományból törli.   
 
Kaposvár: 
 

-  Dózsa Gy. u. 2.  I/2. sz.,                      47/A/8  hrsz-ú              10,10 m2    
-  Dózsa Gy. u. 2.  padlástér 1. sz.         47/A/14  hrsz-ú             10,10 m2  
-  Dózsa Gy .u. 2.  II.em.  egy egysége    önálló hrsz. nincs        10,80 m2 

                  -  Dózsa Gy. u. 8. sz.  alags.                    50/A/ 2  hrsz.                24     m2 
                  -  Fő u. 66. fsz. 1.                                    598/A/1 hrsz.                22,8  m2      
                  -  Fő u. 53. udvari D/1. sz. lakás             389/D/1 hrsz.                39,5  m2 
                  -  Szigetvári u. 117.                                 6941/12  hrsz.               41     m2 
 

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



2./ Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott, hogy a Szigetvári u. 117. sz. 
alatti  ( hrsz.: 6941/12) 7  lakásos épületet a bérlők kiköltöztetése után lebontja. 
  
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:        Molnár György   igazgató 
Határidő:                  a bérlők kiköltöztetését követően azonnal ( a bontási feladatok 
                                 előkészítésére)   
 

   3./ Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott, hogy a Kaposvár Fő u. 53. sz. 
    alatti ( hrsz.: 389 ) ingatlanok közül a D és az F jelű összeépített épületek műszaki  
    felülvizsgálatát elkészítteti. 

A bérlők elhelyezését követően a lakásokat lakhatatlanná teszi és rendezett körülményeket  
alakít ki.    

 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:        Molnár György   igazgató 
Határidő:                  a bérlők kiköltöztetését követően azonnal (műszaki felmérés, 

                                    kivitelezés)                                                          
 

-----23. Előterjesztés egyes kiemelt jelentőségű közterületek tervezett alakításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Mindaz, amiről most döntenek, az 801 millió forintba kerül és  
ebben az esztendőben készítik el. Ebbő l csak a Németh István fasor déli oldalát veszi 
figyelembe és az aszfalt burkolatot, az kerül 454 millió forintba, ezek a nagyságrendek.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3041   Száma: 14.04.24/23/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



91/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Németh István fasor, a Teleki utca, 
az Irányi Dániel utca, a Megyeház utca, a Széchenyi tér és a Városliget tervezett közterület-
alakítási terveit és azokat elfogadja, további döntéseiben érvényesíti. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal  
 
 

-----24. Előterjesztés intézményvezetők felmentéséről ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3042   Száma: 14.04.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
92/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetők felmentéséről szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
1.) A Közgyűlés Cseh Istvánné, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetőjének 

közalkalmazotti jogviszonyát 2014. december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a 
felmentési időt 2014. április 25. napjától 2014. december 23. napjáig biztosítja részére, 
melyből 6 hónapra, 2014. június  24. napjától 2014. december 23. napjáig mentesíti a 
munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát  



megváltja, részére a jogviszony megszűnésekor a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal 
járó jubileumi jutalmat kifizeti.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 
 
 

2.) A Közgyűlés Várkonyi Gáborné, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 
óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2014. december 23. napjával felmentéssel 
megszünteti, a felmentési időt 2014. április 25. napjától 2014. december 23. napjáig 
biztosítja részére, melyből 6 hónapra, 2014. június 24. napjától 2014. december 23. 
napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem 
adott szabadságát megváltja, részére a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő 
betöltésének napján a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat  
kifizeti.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 

 
 
3.) A Közgyűlés megköszöni Cseh Istvánnénak és Várkonyi Gábornénak a város óvodai 

ellátásában több mint negyven éven keresztül végzett lelkiismeretes, magas színvonalú 
pedagógiai munkáját és vezetői tevékenységét. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. április 25. 

 
 

-----25. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításáról----- 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3043   Száma: 14.04.24/25/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
93/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyes önkormányzati ingatlanok 
telekalakításával kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatokat hozta:  
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5746/58 hrsz-ú ingatlanból 339 m²-nyi 
földterületet „épület” megnevezésűre módosít, egyúttal a törzsvagyonából kivon és a 
melléklet szerinti telekalakítási vázrajz alapján a telekalakítási eljárás lefolytatását 
rendeli el. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                            2014. április 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 43/2013. (II.28.) számú önkormányzati 

határozat szövegét az alábbiak szerint módosítja:  
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 351/17 hrsz alatti 
területet Nagy Imre térnek nevezi el.” 
 

Felelős:                               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:                            2014. április 30. 

 
 
 
 
 
 



-----26. Előterjesztés nem lakáscélú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3044   Száma: 14.04.24/26/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
94/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 34. sz. alatti 50 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. 
április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 62.463,- Ft/hó + ÁFA bérleti 
díjért a Kaposméz Kft. (Kaposvár, Kinizsi ltp. 3.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente 
az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. május 2. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 14/c sz. alatti 86 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. április  
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 78.931,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az  
Edison 2006 Bt. (Kaposvár, Honvéd utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az  
infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. május 2. 
 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 49. sz. alatti 33 m2 

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

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2014. április  
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 36.621,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az  
„OTTHON” Lakásfenntartó Szövetkezet (Kaposvár, Honvéd utca 49.) részére azzal,  
hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. május 2. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca 12-14. sz. alatti 13,34 

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. április  
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 10.676,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért  
Albertné lantos Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Kaposvár, Pécsi utca 209/A.) részére azzal,  
hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. május 2. 
 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Hunyadi János utca 1-3. sz. alatti 

13 m2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tekintettel a bérlő által 
bérbeszámítás nélkül saját költségén vállalt felújítási munkákra, a garázst 2014. április 1. 
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 3.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért  
Borzavári Balázs (Kaposvár, Hunyadi János utca 1.) részére azzal a feltétellel, hogy a 
vállalt felújítási munkákat (mennyezet szigetelés és javítás, a garázs belső vakolása és  
festése, az ajtó-és aljazat javítás) 2014. szeptember 30. napjáig elvégzi. 
A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. május 2. 
 



6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. II. emeletén 
lévő 14. számú 23 m2  alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2014. április  
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 4.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a 
Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség (Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére 
azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. május 2. 
 
 

-----27. Előterjesztés gyógynövénytermesztési mintaprogram indításáról ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Olyan vállalkozásba kezdenek, ha elfogadják ezt az 
előterjesztést, ami még nincs ebben az országban. Ez a vállalkozás azt a célt szolgálja, amirő l 
döntöttek 2010-ben, hogy az évtized végére Kaposváron mindenki, aki munkával akar 
megélni és mindenki, aki dolgozni akar, és ezzel akarja eltartani a családját az lehetőséget fog 
kapni ebben a városban. 2020-ig Kaposváron piacgazdasági értelembe vett teljes  
foglalkoztatottságot fogják megvalósítani. Az 1930-as éveknek az elején, a Cseri úton volt a 
Gyógynövényfeldolgozó Részvénytársaság, az ország egyik legjobban működő  
részvénytársasága. Abban az időszakban a magyarországi gyógynövény exportnak a 30 %-a 
Kaposvárról került ki ebből a gyárból. Az akkori SEFAG, azért tűrte meg a romákat az 
erdőben, mert ők értettek a gyógynövényekhez akár az állatgyógyászat kapcsán, akár pedig az  
ember gyógyászat kapcsán. Felhasználta azt a lehetőséget, hogy az alacsonyabb iskolai 
végzettségűeknek munkalehetőséget tudjon biztosítani. Ez az elképzelés és ez az előterjesztés 
arról szól a gyógynövény mellett, hogy a volt kórház célgazdasága a töröcskei városrészben 
van 109 ha terület. Állami tulajdoni területről van szó, azt elkérnék az államtól, adja ki ingyen 
haszonbérbe az önkormányzatnak 50 vagy 100 évre. Ott a gyógynövényrendszertől 
függetlenül kertészetet – vannak ott melegházak, sok minden egyebet csinálnának – saját  
maguk és konyháik ellátására is, de szintén azon szociális szövetkezeti keretek között, 
amelynek fő profilja a gyógynövény gyűjtése lenne. A Zselicben, ahol a gyógynövények 
csodálatos tárházát lehet látni, ennek beszállítása, feldolgozása, csomagolása, illetve 
értékesítése. A gyűjtést egy szociális szövetkezet keretén belül tudják megoldani, az első  
évben ez 550 embernek adna munkalehetőséget. Magát az értékesítést – levéve a 
szövetkezetről a kockázatot – egy nonprofit kft. végezné, az egyetem és a város közös 
nonprofit kft-je. Belügyminiszter urat tájékoztatta erről a programról és támogatásával 
biztosította ezt a programot. 1,2 milliárd forintot kérnek indulásként, ebben benne van az 550 
embernek a közmunkabére, eszközbeszerzések, gépek, járművek, gyűjtőpontok kialakítása, 
amely ennek a rendszernek a működtetéséhez szolgál. Az egyetemmel készítettek egy 
megvalósíthatósági tanulmányt, ami elkészült. Ez az előzetes megvalósíthatósági tanulmány 
azt a véleményt hozta ki, hogy a második esztendőnek a végétől és a harmadik év elejétől el 
tudnak jutni addig – eddig kell csak ez a támogatás –, hogy a munkabért ki tudják termelni a 
dolgozóknak. Akkor már munkabért fognak kapni és nem a közmunkabért fogják kapni.   
 



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

-----Hozzászólások----- 
 

Felder Frigyes tanácsnok: Egyetért az előterjesztéssel. Volt pár évvel ezelőtt egy hasonló 
javaslata. A város körüli mezőgazdasági területek hasznosításáról, ez akkor nem talált  
megértő fülekre. Ez az előterjesztés maximálisan élvezi a támogatását. Látni kell,  hogy 
ezeknek az embereknek nincs más kiút, mint ez. Van egy 20-25 éves hiátus a politikában, 
ahol ezeket az embereket magukra hagyták. Nem lehet más programokat kitalálni, illetve nem 
lehet megspórolni ezeket a programokat semmivel. Itt van 20-25 év olyan időszak, ahol 
kialakult a segélyezési rendszer. Ez nem megoldás, munkahelyeket kell teremteni, szerinte 
ezek a programok kellenek és ezek a programok jelentik a megoldást ezeknek az embereknek, 
hogy visszatérjenek a munka világába. Bátorítja a városvezetést, még ilyen programokat  
találjon ki, mert szerinte ezeket nem lehet megspórolni sehogyan sem, a segélyezés az nem 
megoldás. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3045   Száma: 14.04.24/27/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
95/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyógynövénytermesztési 
mintaprogramról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy gyógynövénytermesztési mintaprogramot indít. A  
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a program előkészítésére, a szükséges  
intézkedések megtételére, a közfoglalkoztatási kérelem előkészítésére és benyújtására. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2014. június 30. 

 



2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a gyógynövénytermesztési mintaprogram 
indításához szükséges kiadások (pályázati önrész, előkészítés költségei) 
finanszírozására 10 millió Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetési rendelet  
működési célú általános tartaléka terhére. 

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

 
3. A Közgyűlés úgy határozott a Városgondnokság létszámát 3 fővel (1 fő szakmai 

vezető, 1 fő programvezető, 1 fő pénzügyi munkatárs) megemeli a 
gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósításához szükséges ütemezés szerint. 

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat támogató nyilatkozat, a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, mint az 
előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelőjét a 
vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozat kiadása iránt az ingatlanok 
gyógynövénytermesztési mintaprogram céljára történő hasznosítása érdekében. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 15. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kezdeményezi a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél az előterjesztés mellékletét képező táblázat 
szerinti ingatlanok vagyonkezelői jogának 20 éves időtartamra történő térítésmentes 
átadását az Önkormányzat részére gyógynövénytermesztési mintaprogram 
megvalósítása céljára. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 15.  

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kerüljenek 

kijelölésre – helyszíni bejárást illetve vizsgálatot követően - a 
gyógynövénytermesztési mintaprogramba bevonható önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. július 15.  

 
 
 



-----28. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 71/A. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyainak 
rendezéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3046   Száma: 14.04.24/28/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
96/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 71/A, 
3323 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlan 6/16-od 
tulajdoni hányadára peren kívüli eljárásban elbirtoklással történt tulajdonszerzést megállapító 
szerződést köt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakás jelenlegi használóival 
annak igazolása esetén, hogy a lakást szakadatlan, sajátjukként birtokolták. 
 
A szerződéskötéssel és ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos valamennyi költség a 
lakáshasználókat terheli. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 15. (határozat közlése) 
 
 
 
 
 
 



-----29. Előterjesztés a volt MÁV Internátus tornatermének átmeneti  
hasznosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy a vagyonátadó támogatólag 
terjeszti a kormány elé egyedi kormánydöntésre, hogy Kaposvár városa kapja meg a volt  
MÁV Internátust. Feltételezhetően az új kormány fog már erről dönteni, de a szakma pozitív 
véleményt alakított ki róla. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3047   Száma: 14.04.24/29/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
97/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található 
tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek térítésmentes, ideiglenes jelleggel 
történő hasznosítására kötendő, az előterjesztéshez csatolt megállapodást jóváhagyja és  
felhatalmazza a Polgármester az MNV. Zrt. által esetlegesen kért pontosítások átvezetésére és 
aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 31. 
 
 



-----30. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények 2014/2015-ös tanévre vonatkozó átszervezéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3048   Száma: 14.04.24/30/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
98/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének 2014/2015-ös tanév előkészítésére 
vonatkozó felterjesztéseiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületének a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános  
Iskola, Zrínyi  Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában (7400 
Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.) a maximális felvehető tanulólétszám 
módosításával kapcsolatos átszervezési javaslatát, mely szerint a 460 felvehető  
létszámot 480-ra emelje. A Közgyűlés  a Zrínyi  Ilona Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagiskolájában - a megemelt maximális  létszámra - működtetői feladatait  a 
jelenlegi működtetési kiadásainak növekedése nélkül vállalja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2014. április 28.  (közlésre) 

 



2. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményében (7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u.2.), a szakszolgálat  
leválasztásáról azzal, hogy az épület helyiségeinek esetleg szükséges átalakítására és  
felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal.  A Közgyűlés a 
Szakszolgálat működtetői feladatait a 2013. január 1-i állapot szerinti feltételekkel  
továbbra is biztosítja. 
  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2014. április 28.  (közlésre) 

 
3. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézménye létesítéséről. A 
Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére 
többletköltséget nem vállal.    

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2014. április 28.  (közlésre) 

 
4. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény kollégiumának maximális felvehető létszám módosítására, 
mely szerint a Kollégium maximális létszáma 75 fő. Az épület akadálymentesítésére, 
helyiségek speciális felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2014. április 28.  (közlésre) 

 
5. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Kaposvári Liszt Ferenc Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyein működő tanszakok alapdokumentumának   
módosítására az alábbiak szerint: 
- Az alapdokumentumból a székhelyintézményre 7400 Kaposvár, Kossuth L. u.21.,  

vonatkozóan a fúvós  és az ütős tanszak törlésre kerül. 
- Az alapdokumentumból a 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a., a 7400 Kaposvár, 

Fő utca 40-44., a 7400 Kaposvár Toponári út 62., a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter 
utca 32/b. telephelyek vonatkozásában törlésre kerül a fúvós tanszak, továbbá a 
7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyen a zeneelmélet tanszak. 

 
- A 7400 Kaposvár, Toponári Út 62. számú telephely tevékenysége és az  

alapdokumentum telephelyre vonatkozó része kiegészül a kamarazene tanszakkal. 
 



- A 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephely tevékenysége és az   
alapdokumentum vonatkozó részében a kifutó tanszakok kiegészülnek  a furulya, 
fuvola, szolfézs, zongora, kamarazene  és a zeneismeret tanszakkal. 
 
A Közgyűlés az átszervezéssel járó új tanszakokkal kapcsolatos működtetői 
feladatait a jelenlegi működtetési kiadásokon belül vállalja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2014. április 28.  (közlésre) 

 
6. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola új 
telephelyeinek létrehozására vonatkozó átszervezési javaslatát. Az Együd Árpád 
Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentuma a néptánc oktatás vonatkozásában az 
alábbi telephelyekkel bővül: 
-  Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes Vikár Béla utca 1. (30 fő), 
- Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola 7470 Szentbalázs, Fő u.33. (50 fő),  
- Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Ltp-i Tagiskola 7400  
Kaposvár, Szondi u.  3. (50 fő).  
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám nem változik. Az új 
telephelyek kialakításával egyidejű leg az igényekhez igazodva a székhely intézmény 
maximális létszáma 250 főről 190 főre, míg a Kodály Zoltán Központi Általános  
Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájában 100 főről 30 főre csökken. 
A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére 
többletköltséget nem vállal.    
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2014. április 28.  (közlésre) 

 
 

-----31. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3049   Száma: 14.04.24/31/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

99/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2014. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----32. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 (2014. I. negyedév)----- 
 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3050   Száma: 14.04.24/32/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
100/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2014. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztéshez van egy kiegészítésük, felkérte főjegyző urat 
ezt tegye meg. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, van egy szerződés, melyet az előterjesztés 
részletesen tartalmaz, amelyben a 6 hónapos felmondási idő szerepelne. Ennyit iktatnának be 
egy szolgáltatási szerződésbe, ezt kérnék jóváhagyni. 
 
 

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

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

 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3051   Száma: 14.04.24/33/0/A/KT 
Ideje: 2014 április 24 11:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
101/2014. (IV. 24.) 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 úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi 

Labdarugó Kft-vel 2012. július 13-án kötött bérleti szerződés melléklet szerinti 
módosítását jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy befektető a Kaposvári Rákóczi Kft. 100%-
os üzletrészét megvásárolja és annak minden tartozását rendezi, megfizeti. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 30.  

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat  

határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 
Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködő: Kovács Kristóf ifjúsági referens 
Határidő:  2014. június 30. (komplex vizsgálat elkészítésére) 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 

1. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:         2014. december 31. (szerződéskötés)  
         

 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 



 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletét képező 
módosított Társfinanszírozási megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a megállapodást, az annak tartalmát lényegesen nem érintő  
módosításokkal utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                      Molnár György igazgató 
Határidő:           2014. május 31. 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II.  10.) önkormányzati határozat 2., 

3. és 4. pontjának határidejét 2014. május 15-re módosítja. 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2014. május 15. 

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az 

alábbiak szerint kiegészíti: 
 

„5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képező, pénzügyi biztosi tevékenység ellátásáról szóló, 2014. április 12. 
napjától – 2015. április 11. napjáig tartó megállapodást és a megbízási szerződést, 
valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, illetve ellenjegyzésére. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2014. május 31.” 

 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2014. (II. 10.) 

önkormányzati határozatát visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 15. (döntés közlése) 

 
8.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. 

pontjának határidejét 2015. február 28-ra módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. február 28.  

 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 56/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 2. 

pontjának határidejét 2014. május 31-re módosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. május 31.  



10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 
1. pontjának határidejét 2014. május 15-re módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit 
Határidő:  2014. május 15.  
 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.)  
önkormányzati határozat 1. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 4. pontját az 
alábbiak szerint módosítja. 

 
4. A szerződés VI. Egyéb rendelkezések pontja 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 „1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, indokolás  

nélkül felmondani.”  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. május 10.  

 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) 

önkormányzati határozat 2. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 5. pontját az 
alábbiak szerint módosítja. 

 
5. A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 „8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ha 

a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget és az a 
másik félre súlyos hátránnyal jár. A felmondási idő 6 hónap. ”  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. május 10.  

 
 

-----34. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Ismertette az előterjesztést alapítványi támogatásokról. 
  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 



Dr. Lamperth Mónika képviselő: Nem teljesen szorosan, de mégis kötődik ehhez a 
napirendhez, hogy március hónapban a Wallenberg Alapítvány egy országos vetélkedő  
sorozat regionális döntőjét rendezte Kaposváron. Ez az egyesület vállalta azt, hogy a 
Holokauszt 70. évfordulója alkalmából egy emlékversenyt szervez és minden városban, ahol 
ilyen verseny volt civil partnereket is kértek fel az együttműködésre. A Nők Kaposvárért 
Egyesület kapta a megtisztelő felkérést és a rendezvény megszervezésében közreműködtek. 
Örömükre kaposvári és somogy megyei középiskolás diákcsapatokkal. A városi 
önkormányzat és polgármester úr is segített abban, hogy ezt kulturáltan meg tudják szervezni, 
hiszen az egyesületnek nem volt ehhez elég forrása. Szeretné az önkormányzatnak és a 
hivatalban dolgozó szakembereknek is megköszönni azt, hogy ehhez segítséget adtak. Azt 
gondolja, hogy ez egy nagyon fontos, méltóságteljes rendezvény volt. Az egyesület nevében 
szeretné megköszönni, hogy a városi önkormányzat ehhez hozzájárult. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3052   Száma: 14.04.24/34/0/A/KT 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

1. Dr. Csató László egyéni képviselői keretéből: 
 
-Honvéd Utcai Tagiskola „Egészséges életmódért, egészséges környezetért” alapítványa
             15.000,-Ft 
 
-Honvéd Utcai Óvoda „Ép testben ép lélek” alapítványa    10.000,-Ft 
 
-II. Rákóczi Ferenc Tagiskola „Iskolánk sportjáért” alapítványa   10.000,-FT 
                                                                          
2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére: 
 
- „Diákjainkért” Alapítvány        30.000,-Ft 



(városi és iskolai szintű kulturális rendezvények, ill. városi szintű vetélkedők szervezési 
költségeihez)  
 
-Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány       80.000,Ft 
(„Cucorkák” pályázati kiírás támogatása gyermek bábjátékos csoportok indítására) 
        
-Búvópatak Alapítvány            50.000,-Ft 
(Búvópatak folyóirat 2014. évi megjelentetéséhez) 
 
-Képírás Művészeti Alapítvány        60.000,-Ft 
(Működési költségekre) 
 
-Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány      20.000,-Ft 
(Zene Világnapja rendezvény költségeihez) 
 
-Somogy Táncegyüttes Alapítvány       30.000,-Ft 
(A 65 éves táncegyüttes történetét bemutató kiadvány nyomdai költségeihez) 
 
-„Szárnyas Szó” Alapítvány       60.000,-Ft 
(IV. Zákányi Zsolt Országos Kórustalálkozó költségeihez) 
 
3. Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keretének terhére: 
 
-Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány     30.000,-Ft 
(DVD lejátszó vásárlásához)  
 
4. A 2014. évi Sport Keret tartaléka terhére: 
 
-Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány      150.000,-Ft 
(200 db színes, szabadidős programokat tartalmazó plakát, 400 db szórólap készítésére, banki 
költségek fedezésére.) és           70.000,-Ft 
(a június 11-i Desedai Sportnap a Kapos Televízióval rendezvény rendezési költségeire) 
5. Toponári Településrészi Önkormányzata a 2014. évi részönkormányzati keretéből: 
 
 -„Remény 2007 Alapítvány” részére       30.000,-Ft 
(a 2014. évi működési költségekhez)  
 
6. Polgármesteri Keret: 
 
-Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány     30.000,-Ft 
(XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez) 
 
-Forrás Alapítvány          100.000,-Ft 
(egyházak közös húsvéti istentiszteletének lebonyolításához) 
 
-Tüskevárért 2007 Alapítvány        150.000,-Ft 
(működéshez, programjaik megvalósításához) 
 
 
 



 
 
7. Dr. Giber Vilmos képviselői keretéből: 
 
- „Diákjainkért” Alapítvány       10.000,-Ft 
(Magyarok Világtalálkozójának részvételi költségéhez) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 15. 
 
 
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 
 


