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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 0 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 dr. Lamperth Mónika képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
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. Megállapította, hogy a testület 16 tagja jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  
-    a Kaposvár, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról és 
- az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázatokról szóló előterjesztést. 
 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatta a testületet a megelőző közgyűlés óta történtekről. 
„Elérkeztünk oda, amikor végre élvezhetjük a munkánk gyümölcsét. Több beruházásunk is 
elkészült, s persze folytatjuk városunk fejlesztését. 
Ahogyan már tavaly is tettük, idén is az érintett lakókkal együtt vesszük át a Bereczk Sándor 
II. Programban elkészült utcákat. 2014-ben 2 milliárd forintból több mint 50 helyszínen 
végzünk út- és járdafelújítást és tesszük rendbe a csapadékvíz elvezetőket. 15 km 
járdaszakasz, és 11 km útszakasz újul meg. 10 kaposvári vállalkozás végzi a kivitelezést. 
Tőlük csak akkor vesszük át a munkákat, ha lakók elégedettek. 
Nincs nagyobb öröm annál, amit a gyerekek arcán láthattunk, amikor átadtuk a 
Gyermekmosoly Program keretében az új játszótereket. 233 millió forintból megújult  
Kaposvár 45 játszótere, s megépültek az új, központi játszóterek is. Ha járnak a Berzsenyi és 
Béke park vagy éppen a Füredi út mellett, láthatják, hogy mindig tele vannak az új 
játszótereink.  
Nagy sikere volt a gyermekszínházi biennálénak is, bábosok, gyerekek nyüzsögtek napokon 
keresztül a belvárosban és a színházban. Élettel telt meg Kaposvár.  
Szintén ez történt az első Rippl-Rónai Fesztiválon. A szerteágazó programok és a neves  
kiállítások ország minden tájáról vonzott látogatókat. S mi is vittük Kaposvár és Rippl-Rónai 
nevét, egészen Csíkszeredáig. 95 Rippl-képből nyílt kiállítás pünkösd előtt székelyföldi 
testvérvárosunkban. Hatalmas érdeklődés övezi a tárlatot. 
Újabb nyolcvan levél került fel a városligeti életfára. Így már csaknem 3000 kisgyermek neve 
szerepel Gera Katalin alkotásain. 
Már több mint 2000 második osztályos kisgyermek tanult meg úszni Kaposváron a Ketskés 
Bandi bácsiról elnevezett úszóprogram keretében. S ezt a programot folytatjuk, sőt jövőre már 
az óvodásokat is bevonjuk. Ebben a tanévben 12 iskolából 511 kisgyermek tanult meg úszni.  
Több mint 1000 pedagógust köszöntöttük a Sportcsarnokban. Mert fenntartó váltás ide, vagy 
oda, ők a mi pedagógusaink. Felelősségünkön és elkötelezettségünkön ez semmit sem 
változtat. Egymáshoz való viszonyunk sokkal mélyebbről fakad, és ezt a viszonyt soha nem a 
fenntartó viszonya határozta vagy határozza meg, hanem az érzelem és az egymás iránti 
kölcsönös tisztelet.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3076   Száma: 14.06.12/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 08:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
120/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
-    a Kaposvár, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról és 
- az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázatokról szóló előterjesztést. 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                  
 Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
3.) Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 

2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
4.) Előterjesztés a „Kalmár Parkolóház” Városgondnokság által történő üzemeltetéséről, 

valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 
 
 



5.) Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
megbízásáról szóló pályázati kiírásról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
6.) Előterjesztés a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
7.) Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
8.) Előterjesztés a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
9.) Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának 

bővítéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
10.) Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
11.) Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató               
 
12.) Előterjesztés a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
13.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 

kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
14.) Előterjesztés nem lakáscélú helyiségek bérbeadásáról és a Sörház utcai volt óvoda 

ideiglenes használatba adásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
15.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 



16.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
17.) Előterjesztés a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
18.) Előterjesztés a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás 

következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 
19.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
20.) Előterjesztés a Közgyűlés 2014. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
21.) Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok 

telekhatár rendezéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
22.) Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
23.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
24.) Előterjesztés a „Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata” c. 

munkaanyag véleményezéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész                
 
25.) Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

lakás megvásárlására érkezett ajánlatról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató   
 
 
 



26.) Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
hasznosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató    
 
27.) Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
 
30.) Tájékoztató a KOMETA ’99 Zrt. aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének 

alakulásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: A Pénzügyi Bizottság ülésén hangzott el egy javaslat, amire akkor 
még pontos válasz nem tudott érkezni, ami a Jégcsarnok alapító okiratát érinti. Miért vették 
bele a 8.) pontba a „házastársi közös vagyon megosztása és öröklés” szövegrészt? Említette 
polgármester úr az útfelújítási programot és azt, hogy ez a II. ütem. Az I. ütemben készült el a 
Kaposrétsor útburkolat szélesítése. Korábbi Közgyűlésen is kifogásolta az útburkolat 
szélesítés kivitelezésének a minőségét. Azt mondta polgármester úr, hogy garanciális  
munkában ki fogják javítani a keletkezett hibákat. Megnézte a Kaposrétsort, a kivitelezés  
minőségét tekintve továbbra is kifogással él. Javasolta, hogy nézzék meg az utcát, ha az  
útfelújítások ilyen minőségben fognak elkészülni, nem csak ők nem lesznek elégedettek, de a 
város lakói sem. A Holdingot érintő kérdése lenne, amikor létrehozták a Holdingot  
polgármester úr nem várt-e többet a működésétől? Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a 
tőkésítésre azért van szükség, mert az említett cégek tartósan veszteségesek és ez 
tőkevesztéssel jár. Nem gondolta akkor, amikor létrehozták a Holdingot, hogy a működésében 
benne van az a többlet, hogy ezek a cégek ne legyenek ennyire veszteségesek. Kiemelten az  
Élményfürdőről és a Jégcsarnokról van szó.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A Jégcsarnok Kft. alapító okirat módosításával 
kapcsolatos megjegyzéssel összefüggésben teljesen jogos a bizottság észrevétele. Bizonytalan 
még az alapító okiratot készítő jogász kollega is, hogy ezt a részt bent kell hagyni, vagy nem. 
A Bíróságot megkérdezik, ha kell, akkor bennmarad, ha nem kell, akkor kiveszik belő le. Errő l 
szól a bizottság javaslata is, még nem kaptak választ a feltett kérdésre. 
 
Tóth István alpolgármester: A Kaposrétsort a kivitelező garanciális kötelezettségként 
kijavította, jelentős burkolatcseréket hajtott végre. Kapott egy komplett felületi zárást, de 
nehezen tudják a teherforgalmat kiszorítani. Klasszikus értelemben nem útszélesítés történt, 



azt próbálták javítani, hogy két kocsi egymás mellett elférjen és a korábbi veszélyes útpadka 
megszüntetésre kerüljön. Azzal kell számolni, hogy ezeket továbbra is javítani kell és a 
kivitelező garanciában javítani is fogja. 
 
Szita Károly polgármester: Ki van tiltva a tehergépjármű forgalom, ha a rendőrség nem 
képes ezt ellenőrizni, rakjanak ki fizikai korlátokat. Nem csak az út miatt, hanem a 
Kaposrétsor magas partja miatt is, ezért is vezették be a tehergépjárművek tiltását ezen a 
területen. Nagyon örül annak, hogy a Holding struktúra 3 millió forint közpénzt spórolt meg 
az önkormányzatnak. Egy ilyen struktúra összerendezve a közszolgáltató cégeket és a hozzá 
tartozó cégeket, a szinergiáit kihasználva kb. ez lesz az a nagyságrend, amit megtakarításként 
számukra hozni tud. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Való igaz, hogy azért hozták létre a Holdingot, hogy azok a 
szinergiák a tagvállalatok között, illetve amit a Holding maga koordinálni tud az tartósan 
csökkenti majd az önkormányzati hozzájárulást a működést illetően. Azonban volt egy olyan 
elvárásuk is, hogy ez a szinergikus kapcsolatrendszer, ami a Holding részéről érvényesülni 
tud a tagvállalatok működtetését illetően, esetleg arra is ki tud terjedni, hogy a tagvállalatok 
némelyike ne legyen olyan mértékben veszteséges. Konkrétan nézzék meg az érintett cégeket, 
az élményfürdő esetében az amortizáció kb. 100 millió forint évente és a veszteség 60 millió 
forint. A Jégcsarnok Kft. esetében kb. 100 millió forint a veszteség, ehhez az is hozzátartozik, 
hogy természetesen költeniük kell ezekre a vállalatokra, hiszen az élményfürdő esetében az  
építésére létrejött projekt társaság, ami 840 millió forintot jelentet ennek a megvásárlására 
2020-ig éves szinten még 120 millió forintot kell költeniük. A Jégcsarnok Kft. lízingdíja, ami 
896 millió forint volt 2025-ig még további 54 millió forintot költenek évente. Azért 
fogalmazta meg kérdésként, hogy nem várt-e többet a Holding működésétől e tekintetben, 
mert annak idején olyan elvárásokat is megfogalmaztak, hogy amennyire lehetséges ezeknél a 
cégeknél a Holding próbálja meg elérni azt, hogy ne legyen ilyen mértékű és léptékű a 
veszteség. Ráadásul egy komoly turisztikai attrakciót is jelent a fürdő és nagy valószínűséggel 
olyan marketing tevékenységet kell majd folytatniuk, ami lehetővé teszi, hogy a fürdő 
látogatottsága a jelenleginél jóval nagyobb mértékű legyen és a veszteséget lehessen 
csökkenteni. Tudja, hogy sok próbálkozás van arra, hogy növelje a fürdő a forgalmát, de 
valószínűleg ez nem elegendő ahhoz, hogy a fürdő megnyugtatóan tudjon működni. A 
Jégcsarnoknál látja a próbálkozást, mely egy másik előterjesztésben is szerepel, de nagy 
valószínűséggel nem fogja a veszteségeket csökkenteni. Ami a Kaposrétsort illeti, tényleg 
érdemes kimenni. Érti ő, hogy nem volt ez műszakilag egy valódi útburkolat szélesítés, de azt 
hiszi, hogy az ott lakók ezt úgy értelmezték. A garanciális munkák elvégzése után is az 
útburkolat minősége enyhén szólva kifogásolható. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: Egy módosító javaslata lenne. A négy kiemelt sportegyesületet 
meg fogják hallgatni a beszámolójuk kapcsán és költségvetést érintő kérdéssel kapcsolatosan 
lenne javaslata. Ezt szeretné felvezetni, hogy ne maradjanak le errő l a lehetőségről, a 
Vízilabda Klubnak támogatásával kapcsolatban. 
 
Szita Károly polgármester: Ráér a napirend tárgyalásakor, mert az a döntés úgyis felülírja a 
költségvetést. Más módosító indítvány is fog majd szerepelni a napirendnél. 
  
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3077   Száma: 14.06.12/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 08:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
121/2014. (VI. 12.) 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 a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 
(4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 

rendezvény költségére jóváhagyott 375 e Ft támogatást a Közalapítvány kérésére a II. 
világháború befejezésének évfordulójára, a Hősök napi megemlékezésre, az Aradi 
vértanúk napjára, az Október 23.-i és a Halottak napi megemlékezésre biztosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2014. június 30. 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjólét i 

Intézményfenntartó Társulás részére 877 e Ft támogatást biztosít a Társulás által 
fenntartott SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális  
Gondozási Központ intézményegységében 2014. július 01.-től betöltésre kerülő 1 fő  
szociális gondozó álláshely többlet kiadásaira.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2014. június 30. 

 



4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 99/A/1 hrsz alatti, 
természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti üzlethelyiség, a 407/A/1. hrsz alatti, 
természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti üzlethelyiség, az 582/1/A/2; 
582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz alatti, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. utcafronti iroda, 
az 582/4 hrsz alatti, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) 
irodaház, az 5374/29 hrsz alatti, természetben Kaposvár, Füredi úti volt lőtér  
területéből 5 ha 2661 m2 kivett, beépítetlen terület ingatlanokat az OTP Bank Nyrt. a 
Kapos Holding Zrt. részére 2014. évben engedélyezésre kerülő folyószámla hitelkeret  
és járulékai biztosítékául 500.000.000 Ft erejéig a folyószámla hitelszerződés 
fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez kapcsolódó 
jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 

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

5. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3: 295-296.§-aiban foglalt  
szabályok alapján az alábbiak szerint emeli fel.  

a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű. 
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000 Ft,-, azaz Egymillió forint. 
c) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 167.625.000-, Ft, azaz 

Egyszázhatvanhétmillió-hatszázhuszonötezer forint. 
Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db. 
A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „D” sorozatba tartozó, névre 
szóló törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük 
167.625.000,- Ft.  
A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
A szolgáltatás időpontja: a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat 
megtételétől számított 8 napon belül.  

d) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a KAPOS 
HOLDING Zrt. tőketartalékba helyezi. 

e) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 
időtartam: 8 nap.  
 

f) A Közgyűlés a részvények átvételére - előzetes kötelezettségvállaló 
nyilatkozatára tekintettel - a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
jelöli ki,  amely a kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett 
darabszámú, értékű és egyéb tulajdonságokkal rendelkező részvény árvételére 
jogosult.  

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

 
6. A Közgyűlés a Ptké. 9.§ (2) bekezdése alapján dönt a KAPOS HOLDING Zrt. Ptk. 

rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Kapos Holding Zrt. alapító 
okiratát az előterjesztéshez mellékelt alapító okirat-módosítás (2. sz. függelék) és a 



módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat (3. sz. függelék) szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

 
7. A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen 

végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények 
átvételére a Ptk. 3: 296.§-ában elő írt előzetes kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint:  

a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 167.625.000, Ft, azaz 
Egyszázhatvanhétmillió-hatszázhuszonötezer forint. 

b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db. 
A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „D” sorozatba tartozó, névre 
szóló törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük 
167.625.000,- Ft.  

c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: jelen nyilatkozat 
kibocsátásától számított 8 napon belül.  

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

 
 

8. A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) Alapító 
Okirata IX/4.h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a KAPOS HOLDING Zrt. a 
határozati javaslat 1. pontja alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás  
igénybevételével a Kaposvár Jégcsarnok Kft-ben, a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-
ben és a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft-ben meglévő törzsbetétjére 
tekintettel az előterjesztés 4. számú függelékét képező alapító okirat-módosítások 
alapján ezen társaságok tőkehelyzetét rendezze. 
A Kaposvár Jégcsarnok Kft. alapító okirat-módosítás 5. pontjában a „házastársi közös 
vagyon megosztása és öröklés” szövegrész akkor marad, ha ez az alapító okirat 
cégbírósági bejegyzéséhez szükséges. 

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

9. A Közgyűlés jóváhagyja Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és  
Szolgáltató Kft. törzstőkéjének felemelését, és felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
taggyűlésén a törzstőke felemeléséről szavazzon az alábbiak szerint: 

a. A törzstőke felemelt összege 3.000 ezer Ft. 
b. A törzstőke összetétele: pénzbeli hozzájárulás. 
c. A pénzbeli hozzájárulás teljesítésének határideje: 30 napon belül. 
d. A társaság tagjai üzletrészeik arányában vesznek részt a törzstőke emelésében. 



e. A törzstőke felemelésére egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) előírásait kell alkalmazni. 

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

 
 

10. A Közgyűlés a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű- Üzemeltető és Szolgáltató Kft-
ben történő 600 ezer Ft összegű tőkeemelés pénzügyi fedezetét a költségvetési 
rendelet céltartalékának felhalmozási tartaléka terhére biztosítja 

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

 
 

11. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-
üzemeltető és Szolgáltató Kft. Társaság működését a  2013. évi V. tv. (új Ptk.) hatálya 
alatt folytassa. 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:           2014. július 15. 

 
 

12. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-
üzemeltető és Szolgáltató Kft társasági szerződés-módosításának a törzstőke 
felemelésével, illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
előírásainak történő megfelelésével kapcsolatos módosításokat tartalmazó, az 
előterjesztés 5. számú függelékét képező okirat aláírására. 
Az előterjesztés 5. számú függelékét képező okirat VI. PÓTBEFIZETÉSEK fejezet 
szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
„1.) A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat  

elő.” 
 

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

 
 
13.A Közgyűlés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás részére a Társulás által fenntartott SzocioNet Egyesített Szociális és  
Gyermekjóléti Intézményben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges 20 
db jelző készülék beszerzéséhez 1.692 ezer Ft-ot, a készülékek működtetésének 2014. 
évi költségére 254 ezer Ft-ot biztosít a céltartalékban tervezett általános működés i 
tartalék terhére. 

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3078   Száma: 14.06.12/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 08:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 21/2014. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Két szóbeli kiegészítés lesz a napirendhez. Először Borhi 
Zsombor tanácsnoknak adja meg a szót, majd a tanácsnok által vezetett bizottság javaslatát 
jogi formába öntő főjegyző úr fogja kiegészíteni. Egy rövid beszámolót kért tanácsnok úrtól 
az elvégzett munkájukról, hogy sikerült azt megvalósítani. 
  
Borhi Zsombor tanácsnok: Megköszönte a munkacsoport tagjainak a munkáját és a hivatal 
részéről is a segítséget, hogy ezt a rendelet módosítást elkészíthessék. Úgy gondolja, hogy ez 
nagyon nagy jelentőségű előterjesztés a tekintetben, hogy azoknak az embereknek, akik nem 
vállalják magukra nézve kötelezőnek azokat a szabályokat, amit a közösség hoz, azoknak, ha 
nehéz szociális helyzetben vannak ugyanúgy jár-e a segély, a segítség a közösségtől. Ez egy 
25 év alatt kialakult helyzet volt, hogy bizonyos emberek abszolút nem voltak hajlandóak 
elfogadni azokat a szabályokat, amiket a közösségük megfogalmazott. Nem képesek, vagy 
nem hajlandóak elfogadni. Ők ugyanúgy segítséget kaptak Kaposvár közösségétől, mint azok, 
akik betartanak minden szabályt. Tabu kérdés volt ez eddig, ennek ment neki a munkacsoport, 
hogy ezt a tabut valamilyen formában ledöntse. Próbáltak alaposan tájékozódni abban a 
tekintetben, hogy más városokban van-e ilyen szabályozás. Volt, de komoly tapasztalatról 
még nem tudtak beszámolni, viszonylag rövid ideje vannak bevezetve ezek a szabályozások, 
ezért kénytelenek voltak saját gondolatmeneteik után menni. Az alapgondolat az volt, hogy 



olyan életerős emberek, akik segélyt kapnak, azok nem hajlandóak rendben tartani a saját  
lakókörnyezetüket, nem hajlandóak tisztán tartani és ezzel a környezetüknek a tisztaságát, a 
lakók életkörülményeit rontják. Utána néztek annak, hogy milyen jogi lehetőségei vannak egy 
önkormányzatnak és azon a mozgástéren belül, amit a jog megenged, azt a javaslatot teszik a 
Közgyűlésnek, hogy a lakásfenntartási támogatást vonják meg azoktól, akik nem hajlandóak a 
lakókörnyezetüket rendben tartani. Akiknek méteres gaz nő a területükön, vagy az 
utcafrontjukon, akinél szemét van, akiknél nincs meg a megfelelő higiéniás állapot, akik nem 
tartják olyan állapotban a kerítésüket, hogy a kutyák ne tudjanak elkóborolni, stb. Az 
önkormányzatnak lenne lehetősége egyéb területeken is ilyen lépést megfogalmazni, röviden 
összefoglalná, miért nem javasolják. Az önként vállalt feladatoknál teljesen szabad keze van 
az önkormányzatnak, azt csinál gyakorlatilag, amit szeretne, viszont ezek a juttatások 
elsősorban gyerekeket és beteg embereket érintenek. Semmiképpen nem szeretnék azt, hogy a 
gyerekeknek a tanulásában pl. kollégiumi támogatásában, kára legyen azért, mert esetleg 
trehány a szülő. Ráadásul ezt a támogatást nem is a szülők kapják meg, hanem közvetlenül a 
célra fordítódnak ezek az összegek. Volt egy másik lehetőség még, az úgynevezett aktív 
korúak ellátása, ami két részből áll, rendszeres szociális segélyből, amit szintén 
egészségügyileg rászoruló idős, vagy várandós anyák kapnak. Ezt sem javasolják, hiszen 
nekik erre különösen szükségük van és nem biztos, hogy van fizikálisan módjuk arra, hogy 
rendet tartsanak. Nem biztos, hogy ők tehetnek róla, ha náluk kialakul egy ilyen helyzet, 
inkább segítséget kell adni nekik, hogy rendben legyen a területük. Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás még a másik, aminél komoly dilemmájuk volt, itt viszont tényleg 
életerős embereknek jár a támogatás, akiknek jelen pillanatban nincsen munkájuk. Viszont, ha 
ezt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást elvennék, azzal egy másik alapelvükkel 
mennének szembe, hiszen kizárnák a közmunkából őket és az a céljuk, hogy minél több 
embert bevonjanak a közmunkába, akinek nincsen munkája, nem pedig elvenni tőlük a 
lehetőséget. Ráadásul kizárnák egyéb ellátásból is őket, valószínűleg nagyobb gondot 
vennének a nyakukba, mint előtte. El kell még mondania, hogy abszolút nem az volt a céljuk 
a rendelet alkotásával, hogy büntessenek, hanem rendet szeretnének. Annak örülne a 
legjobban, hogyha ez alapján nem kellene senkitől elvenni a lakásfenntartási támogatást, 
hanem azoknál, akiknél felszólításra kerül a sor, ők megtennék azt, amit kér az önkormányzat, 
beállnának a sorba és tovább lehetne folyósítani a lakásfenntartási támogatást. A lényeg az 
számukra, hogy rendet kell tenni. Számára az is nagyon fontos az előterjesztésben, ami 
szövegben nincs leírva, viszont a motivációk között szerepel, igen is el kell ültetni az emberek 
gondolatában azt, hogy ha tartom a markomat a közösség felé, hogy segítsen, akkor legalább a 
közösség szabályait el kell fogadnom. Szerinte ez a legfontosabb az egész előterjesztésben. 
Népjóléti Bizottság ülésén részt vett, hiszen a munkacsoport vezetőjeként kötelességének 
érezte, hogy elmenjen. A bizottságokba más javaslat nem érkezett, tenni viszont kell valamit.  
Úgy gondolja, aki ezt a javaslatot most nem támogatja, az azt támogatja, hogy maradjon 
minden a régiben, aminek viszont látjuk, hogy mi az eredménye. Azt kérte mindenkitől, hogy 
támogassa az előterjesztést. Szerepel az előterjesztésben az is, hogy fél év után vizsgálják 
meg, hogy milyen hatása volt ennek az előterjesztésnek is és annak fényében lépjenek tovább, 
ha szükséges. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Szeretné megköszönni tanácsnok úrnak és a 
munkacsoportban résztvevőknek, valamint munkatársainak az előkészítő munkát. Elindult 
most a lakásfenntartási támogatás kapcsán ezzel a rendszerrel, amit még kiegészítésként 
fontos tudni. Az eljárás maga bejelentésre indul, de hivatalból is indulhat. Hisz a 
lakókörnyezet az, akit elsősorban zavar azoknak a magatartása, akik nem tartanak és nemcsak 
kívül, hanem a lakáson belül is rendet. Ez a rendelet ugyanúgy vonatkozik a lakótelepen 
élőkre, mint a családi házas övezetben élőkre. Ezt szeretné kihangsúlyozni és azt, hogy vagy 



visszavonják a megítélt támogatást, felfüggesztik annak folyósítását, vagy pedig nem is  
állapítanak meg mindaddig, amíg nem rak rendet a lakásában, vagy a lakás környezetében. 
Életvitelével nem igazodik a lakókörnyezet elvárásához. Elindulnak, a tapasztalatokat 
értékelni fogják, és nem hátrálnak vissza attól, hogy más önkormányzati segély 
vonatkozásában is hasonló szabályozást kell bevezetniük. Ha jók a tapasztalatok, ha 
szükséges, a társadalmi viszonyok úgy kívánják, továbblépnek ezen a téren. 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő: Polgármester úrhoz kérdése volt, hogy látott még a 
kidolgozási szakaszban egy nyilatkozatot a közszolgálati televízióban, ahol a tanácsnok úr is  
elmondta küldetését és polgármester úr is nyilatkozott. Ott polgármester úr azt mondta, hogy 
ennél szigorúbbat szeretne, mint ami most van az asztalon. Szeretné, ha erről néhány 
gondolatot elmondana, hogy mit ért az alatt a szigor alatt. Néhány dolgot persze megtudtak, 
hogy az aktív korúak ellátásához miért nem akar hozzányúlni a bizottság, ez kiderül az  
előterjesztésből is. Főjegyző úrhoz kérdése volt, hogy a lakásfenntartási támogatás tavalyi 
évben 3896 háztartás kapott ilyen támogatást az önkormányzattól. Van-e valamilyen becslés, 
hogy ebből hányat látnak problémásnak, akit esetleg érinthet ez a rendelet?  
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztésben olvasható, hogy a hivatal megpróbált utánajárni 
annak, hogy a rajtunk kívül 22 megyei jogú város szabályozza-e ezt a kérdést, és ha igen 
akkor hogyan szabályozza. Az előterjesztésben olvasható, hogy mindösszesen 8 megyei jogú 
város szabályozza. Van-e esetleg arról információjuk, hogy akik esetleg nem szabályozzák – 
ez a többség – az miért nem szabályozza, volt-e egyáltalán ilyen kezdeményezés az ő  
részükről, de valahol elakadt, vagy kedvezőtlenek voltak már kezdetben a tapasztalatok? Azt 
is olvashatják az előterjesztésben, akik bevezették a 8 megyei jogú város annyira kezdeti 
lépéseknél tartanak, hogy nincsenek kellő  számú és mértékű tapasztalatok, nem tudják milyen 
a hatása. Az ellenőrzés menetét illetően olvashatják az előterjesztésben, hogy két féle módon 
szerez információt a hivatal a rendezetlenségről az egyik a hivatalos tudomásszerzés, a másik 
pedig a bejelentés, a jelzés. Az előterjesztő nem gondolja azt, hogy ez utóbbi a bejelentés, 
jelzés, az óhatatlanul nagyon komoly konfliktusokat fog okozni egy-egy lakóközösségben, 
mert esetleg az érintettek azt vélelmezik, hogy valamelyik rosszakarójuk volt az, aki a jelzést 
tette és emiatt kell majd valamilyen ellenőrzést, vagy szankciót elszenvednie. Nem számol 
esetleg az előterjesztő azzal, hogy megsokasodnak, megszaporodnak ezek a konfliktusok? 
 
Szita Károly polgármester: Válaszában elmondta, csak kíváncsiak voltak, amikor a megyei 
jogú városokat megkérdezték, hogy van-e ilyen rendeletük és nem arra voltak kíváncsiak, 
hogy ha nincs, akkor ne vezessék be. Kaposváron lesz a megyei jogú városok gyűlése, több 
miniszter is itt lesz, egész biztos beszélnek a polgármester kollegákkal erről a módosításról.  
Nemcsak Kaposváron jelent ez problémát, hanem máshol is. Jelenleg előttük levő jogi 
szabályozástól szigorúbb rendeletet szeretne. Szeretné szankcionálni azokat, akiket ebben a 
rendeletben nem tudtak. Jogászok hívták fel a figyelmüket, hogy nincs rá jogi lehetőségük, 
hogy a közösség pénzéből azok sem részesüljenek, akik az együttélés írott, vagy íratlan 
szabályait nem tartják be. Ne részesüljön az, aki kimegy az utcára pofozkodni, aki bottal 
megy át a szomszédba, az ne kapjon segélyt addig, amíg nem tud rendesen viselkedni. Ezt 
várja el tőle a közösség, szigorítani szeretné. Ezért lesz olyan módosítása, amelyben kéri a 
képviselő-testület támogatását abban, hogy éljenek azzal a jogukkal, hogy kérik a 
törvényalkotót, hogy ennek a lehetőségét is teremtsék meg, hogy szabályozhassák. Jelenleg 
nem tudják, nincs meg az a jogi keret, amelyben a számára fontos szempontot érvényre 
tudnák juttatni. 



dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A megkérdezett megyei jogú városok válasza az volt, 
hogy az éves jogalkotási programjukban nem szerepel. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre sem 
fogják szabályozni. Nem régi a lehetőség sem, egy új jogszabályi lehetőségről van szó. A 
bejelentés konfliktusokat okoz, a másik részét emelné ki, az életvitel okoz konfliktust a 
környezetben. A kollegák fogják tudni kezelni anonim módon, mint ahogy a jogszabály erre 
lehetőséget ad. Nem a bejelentés okoz konfliktust, hanem az azt kiváltó életvitel, környezeti 
rendezetlenség. A 3800 háztartás jelzi, hogy a segélyezettek nagy része lakásfenntartási 
támogatásban részesül. Nagy az a lehetőség, amikor élni tudnak a korlátozásnak a 
lehetőségével. Becsléseik szerint pár tíz olyan család lehet, akiknek az életvitele kapcsán 
szóba jöhet ilyen intézkedés, ne százas nagyságrendekben gondolkodjanak.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő: A Népjóléti Bizottság ülésén alkalmuk volt a bizottsági 
tagoknak Borhi Zsombor tanácsnok úr előterjesztésével szakembereknek alaposan megvitatni 
ezt a rendelet tervezetet. Tanácsnok úr ott is részletesen elmondta, hogy milyen szándékkal 
alakult meg ez a bizottság és milyen szándékkal készítenek új szabályozást. A kételyeknek is 
hangot adtak többen, mód volt arra, hogy komoly szakmai dilemmaként megvitassák. Nem 
került itt szóba, de az apparátus és a szakemberek érzékenységét bizonyos területeken jól 
mutatta az, hogy olyan programokról is szó esett melyet sem az előterjesztés, sem tanácsnok 
úr nem hozott szóba, hogy ezekben a problémás térségekben olyan programot indítanak, 
amelyek mentális segítséget adnak azoknak az embereknek, akiknek a közösségi szabályok 
megismerése, saját kultúrájuk részévé tétele, vagy azoknak az elfogadása, elfogadtatása 
gondot jelent. Szeretne erre sokkal nagyobb hangsúlyt tenni. Ezt a rendelet tervezetet ebben a 
formában, pláne amivel polgármester úr kiegészítette, nem fogja megszavazni, mert 
igazságtalannak tartja. Ez a rendelet tervezet igazságtalan a következők miatt. Az, hogy rendet 
akar betartatni bizonyos térségben, egy közösségi elvárás. Tudja, ez nagyon népszerű a 
kaposvári emberek között. Arra nem ad választ a rendelet tervezet – miközben próbál 
normatív módon leírni bizonyos cselekvéseket –, amelyeket be kell tartani az érintetteknek. 
De azzal szembe kell nézni, hogy a különböző kultúrájú embereknél bizony különböző az 
arról kialakított képük, hogy ők mit tartanak rendnek. Mond egy példát. A gyerekeit arra 
nevelte, hogy a lakásban rendet tartsanak. Nem tisztaság és rendmániás, de szereti, ha 
tisztaság és rend van. A fia szobájába, ha valaki bemegy, ő az elsők között rosszul van, 
ellenben szerinte ott rend van. Ezzel a példával azt akarta alátámasztani, hogy ez egy 
szubjektív megítélés is  lehet. Amit Pintér Attila képviselőtársa kérdésként is feltett, hogy 
lesznek-e ebből konfliktusok, bizony lesznek konfliktusok. Ezt ilyen módon ez a rendelet nem 
tudja megoldani és a polgármester úr világosan elmondta, hogy ő szankcionálni akar azok 
között, akik nem viselkednek normálisan. Szeretné megkérdezni, ha valakirő l azt gondolja 
akár a polgármester, akár aki a döntéshozók között van, hogy az ő viselkedése nem normális,  
akkor milyen szankciók várhatók még? Összegezve, az álláspontja az, hogy segítse az 
önkormányzat valamilyen eszközrendszerrel különböző kultúrájú emberek együttélését úgy, 
hogy mindenki megtalálja a maga normális létezési terét. Ezt támogatja, de egy ilyen 
szankcionáló, igazságtalan rendeletet nem. 
  
Dér Tamás tanácsnok: Aki a közösség írott és íratlan szabályai ellen vét, annak nem való a 
közösség által gyakorolt jogok és segélyek, és egyebeknek a viselése, illetve gyakorlása. Úgy 
gondolja nem szabad összekeverni az otthoni csínytevést az utcán garázdálkodó, a 
szomszédját zaklató, állandóan lopkodó, életszerűen kint ülő embereket egy fiatal gyereknek a 



csínytevéseivel. Aki a közösségi szabályok ellen vét, az nem való, hogy kapjon bármiféle 
segélyt Kaposvártól, és aki nem szavazza meg ezt a határozatot, az a kaposvári közösség ellen 
fog szavazni, a többség ellen fog szavazni. Szigorítani szeretné ezt a szabályozást és kérné a 
hivatalt, vizsgálja felül,  hogy hogyan lehet megvonni a Kaposvár kártya kedvezményt ezektől 
az emberektől. Hogyan lehet – hosszú távra természetesen – a sportrendezvényektől eltiltani, 
ez természetesen a beléptető rendszertől is függ, ami 1-2 éven belül megvalósul. Nincs helye 
a közösségben az ilyen embereknek és biztos benne, hogy ez a szabályozás ebből a 
kisebbségbő l is le fog morzsolni és ráállnak egy olyan útra, melynek segítségével a közösségi 
élet szabályait betartják.  
  
Gelencsér Ferencné képviselő: Szeretné mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy ez a 
probléma nem csak arról szól, hogy adok-kapok, hanem ez sokkal szélesebben beágyazott. 
Gondoljanak arra, hogy a felhalmozódott kosz mennyi közegészségügyi problémát jelent. 
Egyrészt a koszban elszaporodnak a rágcsálók, a bomló anyagok mennyi fertőzést 
okozhatnak, arról nem is beszélve, hogy egyes telkeken felhalmozott veszélyes anyag 
beszivárog a földbe, esetleg az ivóvízbe is. Ezen kívül szociálpedagógiai vonzata is van a 
problémának, ugyanis szülői minta a gyerekre nagyon erősen hat. Az a gyerek, aki otthon 
rendetlenkedik, dobálja lazán a szemetet, az a város utcáin is simán kiköpködi a szotyolát, 
eldobja a csokoládé- és rágópapírt, mindent, ami éppen a kezéből kiesik. A személyiség 
fejlődést sem szabad ebből kihagyni, mert mikor alakul ki és hogyan alakul ki egy emberben 
az igény arra, hogy rendezett környezete legyen. Ez nem szubjektív megítélés, erre vannak 
kialakult és előírt szabványok, sztenderdek. A probléma nagyon széles és nagyon mély, a 
megoldása viszont roppant egyszerű. Kell hozzá két kéz, amivel kapát is, kaszát is lehet fogni, 
kell gereblye, kell szemeteszsák és a probléma lassacskán talán elmozdul a holtpontról és 
megoldódik. 
  
Kiss Tamás képviselő: Szerinte egy egyszerű kérdés van túlbonyolítva, ha tisztaság van, 
nincs probléma, ha nincs tisztaság, akkor probléma van. Az hogy különböző kultúráknak 
különböző a tisztaságról alkotott képe, viccesnek tartja. A rend, az rend. A portám előtt rendet 
tartok, a lakóház előtt rendet tartok, ezt nem kell különböző kultúrákra fogni. Úgy gondolja 
elég volt abból, hogy mindenben a kultúrát keresik. Szankcionálni kell. Az, hogy ebből rossz 
szomszédi viszony lesz, úgy gondolja, hogy rossz szomszédi viszony van pont ebből az okból 
kifolyólag és azért rossz, mert egyszerűen az emberek trehányak, nem foglalkoznak azzal,  
hogy hogyan kellene rendet tartaniuk. Maga is azon a véleményen van, hogy jóval szigorúbb 
rendeletet kellene hozni, úgyhogy várja, hogy a törvényalkotó ezzel kapcsolatban egy jóval 
szabadabb kezet ad majd az önkormányzatnak. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Nem tudja, mi az igazságtalan abban, ha valakitől elvárják azt, 
hogy az ingatlanát tisztán tartsa, rendeltetésszerűen használja. Az ingatlanhoz tartozó udvart, 
kertet gondozza, tisztán tartsa, folyamatos gaz- és gyom mentesítse, a szemetet és a lomot 
elszállítsa és gondoskodjon a rágcsáló és kártevő mentesítésről. Mindenkitől elvárják, ez  
alapvető, évszázados, évezredes emberi együttélési normák, nem biztos, hogy jogi formájú, de 
vannak erkölcsi normák. Nyilvánvaló, hogy egy olyan alapvető norma, hogy az emberek 
rendet tartsanak, szemetet, lomot ne halmozzanak fel a lakókörnyezetben. Aki segélyt kér, 
vagy segélyre szorul, nyújtson is valamit és a legalapvetőbb dolgot nyújtsa. Nem kérnek 
sokat, a legalapvetőbb dolgot nyújtsa. Annyira elfoglalt az egész napos tévézéssel, az udvari 
trécseléssel, vagy akkor mikor nyolcan mennek el egy segélyért. Nem igaz, hogy nem lehet  
elvárni az alapvető emberi normák betartását – ez kimondottan a segélyezési körre vonatkozik 
– ez egy szűk kör és reméli ez az első lépés eredményhez fog vezetni és nem kell keményebb 
szankciókat, rendeleteket hozniuk.  



Pintér Attila tanácsnok: Számára ennek a szabályozásnak és az ellenőrzés menetének 
legneuralgikusabb pontja, az a bejelentésre vonatkozik. Kérdésként is feltette, hogy nem tart-e 
az előterjesztő attól, hogy megsokasodnak a lakóközösségi konfliktusok abból adódóan, hogy 
az érintettek azt fogják véleményezni, hogy valamelyik rosszakarójuk tette a bejelentést. Az 
ellenőrzés menetéből valóban csak néhány tucat családot érint előreláthatólag ez a 
szabályozás, akkor kivehetnék-e a bejelentést és maradhatna-e csak a hivatalos  
tudomásszerzés, mert akkor ez nem jelent olyan léptékű leterheltséget a hivatal számára, hogy 
ne lehetne ezt ellenőrizni a hivatalból. Ha ezt a pontot, ezt a fajta lehetőséget az ellenőrzés  
menetéből ki tudnák venni, akkor tudná támogatni a javaslatot. Tényleg tart attól, hogy szinte 
biztos meg fognak sokasodni ezek a konfliktusok, lehet, hogy ezekben a lakóközösségekben 
amúgy is vannak konfliktusok, de képzeljék el,  hogy a bejelentés apropót ad ahhoz, hogy a 
konfliktusok tovább éleződjenek, még mélyebbek legyenek. Ráadásul úgy, hogy lehetőséget  
adnak arra, hogy anonim módon valaki bejelentést tegyen. Nem lenne egyszerűbb, ha már 
elindulnak ezzel a szabályozással, hogy kezdjék el az érintettek számára való tekintettel azt, 
hogy hivatalos tudomásszerzés legyen az ellenőrzés menetének az első lépése és ne pedig a 
bejelentés. A másik pedig, amikor erre az előterjesztésről és errő l a szándékról nagyon sok 
városlakóval beszélgetett, akkor azért többen felhívták a figyelmét arra, ami szerinte jogos  
észrevétel, hogy a város akkor fogalmazzon meg ilyen elvárásokat a lakóival szemben, és  
akkor szankcionáljon ilyen módon, ahogy az előterjesztés tartalmazza, ha saját maga a saját  
területén, a közterületén mindent megtesz annak érdekében, hogy rendezettség legyen. A saját  
házunk táján is van mit söpörni és rendet tartani. Ez a város való igaz, a megyei jogú városok 
egyik üde színfoltja a tekintetben, hogy sok a zöld felület, a fák, a virágok, de ez akkor szép, 
ha gondozzák is. Nem hiszi, hogy egyetlen ebben a városban, aki azt gondolja, hogy a 
közterületek rendezettsége hagy némi kifogásolni valót maga után. A Bajcsy utcában nem 
lehet leparkolni, mert a bokrok, tuják nincsenek rendesen lenyírva. A buszöblök koszosak. 
Nem kellene először saját magunknál kezdeni a közterületeken, aztán szabályozni, végül 
szankcionálni. 
  
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Hogy megsokasodnak-e a konfliktusok a szomszédok között? 
Azt az álláspontot vallja, hogy ezek a konfliktusok hosszú évek óta élnek. Nem attól tart, 
hogy most nagy mennyiségű bejelentés fog érkezni, hanem attól, hogy lesznek, akik nem 
mernek bejelentést tenni, mert félni fognak a szomszédtól. A lehetőséget mindenképp meg 
kell adni, hogy a bejelentést megtegye, hogy tudjon tenni saját lakókörnyezete, illetve a 
szomszéd lakókörnyezete változtatásáért. Azt, hogy különböző kultúrákban élnek emberek, ez  
igaz, de jelen pillanatban a körzetében is két program folyik, a Komplex Telep Program és a 
NOSTRU Szociális Város-rehabilitációs Program, már egy éve. Ezek mellett a rendelet  
bevezetése pont jókor van időzítve, hiszen rengeteg olyan program elem van ezekben a 
projektekben, ami pont arra neveli az embereket, hogy mi az, hogy higiénia, mi az, hogy 
köztisztaság, mi a rend. Sajnos sokaknál ezzel kell kezdeni a képzést. Az, hogy nem igazságos  
a rendelet, ha „mi fizetjük a zenészt, akkor had mondjuk már meg, hogy mit játszik”. 
Kaposvár közösségéhez fordul valaki segítségért, az a minimális elvárás, hogy a közösség 
által meghatározott szabályokat betartsa, ha ezt nem tartja be, akkor nem kell segítségért  
fordulni. Polgármester úr kiegészítő javaslatával kapcsolatban, elmondta, nagyon jelentős 
probléma a tömegközlekedésen való viselkedése bizonyos embereknek. Próbáljanak a 
törvényhozótól olyan javaslatot kérni, hogy lehetőséget adjon számukra arra, hogy ha valaki 
akár utazási kedvezményekkel – ez a jellemző – olyan magatartást tanúsít a buszon, ami 
zavarja, vagy félelemben tartja a többi utast, azokat lehessen eltiltani. 
  
 



Szita Károly polgármester: Megköszönte a megfogalmazott véleményeket. A napirend 
tárgyalását lezárta. Nagy figyelemmel kísérte a hozzászólásokat, mert kíváncsi volt rá, milyen 
érzelmeket hoz fel a képviselőkből. Amikor 2010-ben megfogalmazták az évtized végéig 
szóló várospolitikai programjukat, akkor azt értékek mentén alapították meg és ezek az  
értékek nem a politikában kerestettek. A politikában nem lehet megtalálni az értékeket, az 
értékek emberi értékek, a politika mindig megoszt. Közös értékeik, melyeket mindnyájan 
fontosnak tartottak a munka, a család, az egészség, az otthon, a biztonság és a rend. A rend 
egy közös értéke a városnak, aki a rendet nem tiszteli, annak nem tisztességesek a szándékai 
és ez nem kultúrafüggő.  Az nem kultúrafüggő, hogy berúgják a buszváró oldalát, ha a 
szomszédhoz odamennek és megütik, az, hogy egész nap kint ülnek fotelban az utcán és a 
munkából hazamenő kénytelen átmenni a másik oldalra, mert nem mer elmenni. Ez nem 
kultúrafüggő, ez rend kérdése. A rendet érvényre akarják juttatni a kaposváriak és ehhez nekik 
minden lehetőséget és minden eszközt meg kell találniuk. Ez az előterjesztés többek között 
arról szól, a mai jogi szabályozásokat figyelembe véve. Tiszteletben tartja más véleményét is, 
de addig, amíg nála van az a lehetőség, hogy ezt a várost vezetheti, ezzel a lehetőséggel élni 
fog. Ebben a városban a rend közös értékük, és aki a rendet nem tiszteli, annak a szándékai 
nem tisztességesek. Aki nem tudja betartani az együttélés írott és íratlan szabályait, 
elköltözhet. Az emberek jelentős többsége nyugodt, kiegyensúlyozott, lehetőségeket nyújtó és 
rendet tartó városban kíván élni és neki ezt kell képviselnie kaposváriként. 
  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Való igaz, a város is tegyen meg mindent, hogy 
rendezett legyen a környezete, igyekeznek is. Nem hinné, hogy környezeti szempontból lenne 
szégyellni valójuk. Annak ellenére, hogy rengeteg a teendőjük, a lakókörnyezet 
bejelentésekről is megkérdezték a megyei jogú városokat. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy 
azt, hogy ki az, aki pokollá teszi a lakókörnyezet életét, azt a lakókörnyezet tudja 
megmondani. Az eljárások több mint 90 %-a bejelentésre indult a megyei jogú városokban. 
Szeretné elmondani, hogy leterheltségtől nem kell tartaniuk. Pár tíz olyan lakhatási 
támogatásban részesülővel számolnak, ahol probléma lehet. A megyei jogú városokban a 
legtöbb eljárás 18 volt egy évben. Általában a felszólításra eleget tesznek a környezet 
rendbetételével kapcsolatban. Kaposvár választópolgárai döntöttek úgy, az őket képviselők 
útján, hogy a rászorultak lakásfenntartásához a rendelkezésre álló közpénzből segítséget  
nyújtanak azért, mert szolidárisak. Most ezt a döntést egészítenék ki azzal, hogy a közösségi 
együttélés lakhatással kapcsolatos rendjére vonatkozó elvárásokat be nem tartók ne 
részesüljenek a juttatásból, ha a felszólításra nem raknak rendet a környezetükben. Úgy 
gondolja, hogy aki ad, annak joga van meghatározni azt, hogy milyen feltételekkel teszi ezt és 
ezek a feltételek pedig a 70 ezer kaposvárihoz igazodó feltételek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3079   Száma: 14.06.12/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 22/2014. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3080   Száma: 14.06.12/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
122/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr.  Kéki Zoltán Címzetes Főjegyzőt, hogy a 
lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályozás végrehajtásának gyakorlati 



tapasztalatait a hatályba lépésüket követő fél év elteltével értékelje és indokolt esetben tegyen 
javaslatot szigorúbb szabályozás megalkotására.  
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: 2015. február 
 
 
 

-----3. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének 
értékeléséről, a 2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó 

elképzeléseiről és támogatásáról----- 
 
 

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

Szita Károly polgármester: Ez az előterjesztés részben köszönetet mond annak, aki 
megérdemli a kiemelt sportegyesületeink közül, aki nem érdemli meg annak pedig reményt ad 
közös érdekeinknek megfelelően, hogy a következő bajnokságban ismét jól tudjon szerepelni.  
Az előző bajnoki évhez képest 33.700 ezer forinttal több támogatást adnának és javasolnának 
a kiemelt sportegyesületeiknek. Összesességében a kiemelt sportegyesületek keretein belül a 
sportra költött támogatások összege 225.720 ezer forint ebben az esetben. Több támogatást 
kapna érdemei elismerése mellett a női röplabda, a férfi kosárlabda, a férfi röplabda, a 
vízilabda és ugyanannyi támogatást kapna a Rákóczi FC, mintha NB I-es lenne. Ezek az  
általános számok és azt javasolta, hogy sportegyesületenként tárgyalják az előterjesztést. A 
Rákóczi FC-t külön szeretné, utolsóként tárgyalni, mivel tartozik Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának és szeretne beszélni erről a kérdésről is itt, a nyilvánosság előtt. 
Monok Tibornak és csapatának köszönte a 4. helyet és köszönik, hogy playoffot játszottak és 
a teltházas mérkőzéseken szurkolhattak a csapatnak. Az elnök úr kérésének megfelelően 10 
millió forinttal megemelik a következő bajnoki évben az önkormányzat által nyújtandó 
támogatást. Ezzel talán el tudnak oda érni, hogy végre egy tiszta évet tud tervezni a 
kosárlabda klub és csapat. Sok sikert kívánt.  
 
 
Monok Tibor ügyvezető: Megköszönte a város támogatását. 
 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, akinek a kosárlabdával kapcsolatban kérdése van, tegye 
meg. Kérdés nem lévén, aki a Kosárlabda Klub támogatását elfogadja, kérte igennel 
szavazzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3081   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Kosárlabda Kft. támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Demeter György elnök urat és kérte, hogy 
képviselje Egyed László elnök urat is a férfi röplabda csapat esetében. Van egy akadémia és  
vagy egy kiváló röplabda csapata a városnak. Szerencsére tudták teljesíteni azt a kérést, hogy 
valamivel több, mint 10 millió forinttal magasabb támogatást javasolnak a képviselő-
testületnek a következő bajnokságra, abban a hitben és abban a reményben, hogy 
visszakerülnek még a dobogó felső fokára. Gratulált az ezüstéremhez és az elmúlt évi 
bajnokságon elért eredményekhez.  
 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3082   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Röplabda SE támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester: Orosz Ferenc elnök urat köszöntötte. Az egyetlen olyan nemzeti 
bajnokság első osztályában szereplő csapat sportágunk, ahol a hölgyek is élhetnek sportolási 
vágyuknak, az a női röplabda, mely dicsőséget hozott Kaposvárnak. Most adhatnak át először 
eredményességi támogatást is a röplabdának, 1 millió forintot, viszont az alaptámogatásukat is 
megemelik. Ez a javaslat a képviselő-testület előtt. Gratulálnak az idei szerepléshez. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3083   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Női Röplabda Club támogatásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



Szita Károly polgármester: Egy új, de már nem is olyan új sportág a férfi vízilabda, azért 
nem olyan új, mert régi hagyományai vannak Kaposváron és már nem az első szezont 
játszották az országos bajnokság első osztályában, de most szerepeltek a legkiválóbban. 
Szeretné dr. Dobos Pál elnök úrnak, az edzőknek és a csapat tagjainak is megköszönni. Az a 
legszebb, hogy este lemegy az ember az uszodába és  nem fér be az 50 m-es medencébe, mert  
vízilabdaedzés van a gyerekeknek. Szeretne gratulálni azzal együtt hogy egy nehezebb évad 
kezdődik, a tekintetben, hogy megváltozik a bajnokság kiírási rendje. A célkitűzésük nem az 
1,8, hanem az 1,6, erre meg  is állapítottak 5 millió forint plusz honoráriumot és támogatást. 
Ugyanakkor a bizottsági szakban elhangzott egy olyan, hogy mivel de minimis támogatásban 
már nem részesülnek és ezért a szponzori támogatásaik ÁFA-sak, ezért kérik, hogy az ÁFA 
mértékével növeljék meg a támogatásukat. Ez 8 millió forint körüli összeget jelent, támogatja, 
erre Csutor Ferenc tanácsnok úr hívta fel a figyelmét és győzte meg arról, hogy ezt a 
támogatást adják meg. Tanácsnok úr érvei helyesek voltak és rendesek, ezért azt kéri, hogy 
még plusz 8 millió, azaz az ÁFA mértékével emeljék meg a vízilabdások támogatásának a 
mértékét. Gratulált a csapatnak. 
 
Dr. Dobos Pál elnök: Megköszönte a képviselőknek és a város vezetőinek az eddigi 
támogatást. Elmondta, tényleg csak a de minimis támogatás miatt kérték ezt az emelést. Sokat  
nőtt a létszáma a vízilabda klubnak, egyre több gyerek van. Nyílván köszönhető ez Szécsi 
Zoltánnak, de nem mehetnek el a város támogatása mellett, ha ez nem lett volna, nem jutottak 
volna megfelelő vízfelülethez, a gyerekeket nem tudnák hol edzéslehetőséghez biztosítani. 
Köszönik szépen.   
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Dér Tamás tanácsnok: Szeretné mind az 5 csapatnak megköszönni a bajnokságot, illetve a 
jó befejezést a 4 csapatnak. Megtette már a Sportbizottság előtt is, és amit fontosnak tart 
kiemelni, ez az 5 csapartsportág közel 7-800 fiatalt foglalkoztat. Ahol élvonalbeli klub van, 
ott az utánpótlásnak a száma is megemelkedik és az országos átlaghoz viszonyítva az 
utánpótlásképzésük jó. Nap, mint nap 7-800 fiatal sportol, köszönhetően annak, hogy 
élvonalbeli NB I-es csapataik vannak. 
 
 
Szita Károly polgármester: Itt szeretné elmondani, hogy Gyárfás elnök úrral legutóbbi 
találkozásukkor megállapodtak abban, hogy a Magyar Úszószövetség támogatni fogja azt a 
kaposvári kérést, hogy egy 50 m-es fedett versenymedencét építsenek Kaposváron. Ennek 
csak úgy van értelme, hogy ha ezt nemzetközi versenyekkel is meg tudják tölteni és  
edzőtáborokkal. Elnök úrral abban állapodott meg, hogy erre lehetőséget fognak kapni, ez egy 
2,5 milliárdos beruházás. Neki fognak állni, előkészíteni. Ez mindenkinek jó, aki az uszodát 
használja, mert ez hasznukra válik. 
  
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3084   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Vízilabda Klub Kft támogatásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Illés János elnök urat a Rákóczi Futballklub 
részéről. Kiestek az NB I-ből, de az, hogy 10 éven keresztül NB I-es Klub volt Kaposváron és 
ennek örülhettek óriási érdeme van elnök úrnak, illetve Prukner Lászlónak. Az, hogy most 
kiestek az NB I-ből nem azt jelenti, hogy feladják a tagságukat. Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy 10 éven keresztül az ország egyik legolcsóbb költségvetéssel rendelkező  
klubjaként benntartották az NB I-be, a Nemzeti Sportban kaposvári eredményeket 
olvashattak. Köszönet ezért elnök úrnak. Most egy olyan szezon van mögöttük, ami nem 
sikerült, amely az NB I-ből való kiesést jelentette. Kaposvár a Rákóczi FC-nek adja a legtöbb 
támogatást, mindig is így volt. Azt javasolják, hogy ugyanazt a támogatást adják meg a 
Rákóczinak támogatásként, mint a tavalyi bajnoki évben. Abban a hitben és abban a 
reményben és tegyenek meg mindent, hogy visszakerülhessenek az NB I-be. Nagyon jelentős 
pályarekonstrukciót hajtanak végre és jó lenne a megszépült Rákóczi Stadionban újból a 
leggyorsabban NB I-es mérkőzéseket játszani. Van egy kérdés, ami mellett nem mehetnek el,  
melyben elnök úrnak, mint a Kft. egyik tulajdonosának a véleményére kíváncsi. A Rákóczi 
támogatása nem kevés, a városnak tartoznak 75 millió forinttal és kölcsönként adták ezt a 
pénzt, mert nem tudták támogatásként adni, mert a de minimis korlátba beleesett volna és így 
támogatásként nem lehetett volna odaadni. Ez a pénz ott van, ezt vissza kell fizetni. Erre két 
lehetőség van egyik, hogy visszafizetik június 30-ig, befizetik a város kasszájába. A másik 
lehetőség, amire kicsi esélyük van, akár Dér Tamás által vezetett egyesületen keresztül, akár 
más formában önállóan tőkeemelésként tulajdonrészt vásárolnak a Kft-ben. Ehhez viszont az 
kell, hogy a tulajdonososok erre igent mondjanak. Kíváncsian várja, hogy erre mit mond, mert  
a tulajdonosi pozícióból a kölcsönt átfordítják tulajdonná és tőkévé, ezzel megnyílik annak a 
lehetősége, hogy közös erővel menjenek előre újból az NB I-felé.  
  
Illés János elnök Kaposvári Rákóczi FC: Köszöntötte a Közgyűlést. Mielőtt megköszönné 
a támogatást, amit a Kaposvári Rákóczi FC kapott a várostól, úgy gondolja, azzal kellene 
kezdenie, sajnálja, ami történt. A polgármester úr felvezetésében mondta, mennyi év után 



milyen körülmények között működött a Kft., aki a futballt üzemeltette. Olyan esemény 
történt, amire lehetett számítani, aminek az elkerülése miatt a város kimagasló segítségét  
megköszönve megpróbálták az elkerülését. Nem ezt a folyamatot kellett volna véghezvinnie, 
amit megpróbált, mert az eredmény az, hogy kiestek. Ismerve az eredményt sokkal több 
dologban valószínűleg mást kellett volna cselekedni. Ha arról beszélnek, hogy az elmúlt 10 év 
sikereiben milyen szerepe van, akkor nyilvánosan fel kell vállalnia a szerepét a kiesésben is. 
Nem tudták megoldani azt a feladatot, ami a város hírnevét öregbítette volna. Úgy gondolja, 
ha a Kaposvári Rákóczi jövőjét az befolyásolja, hogy a tulajdonrész kapcsán tőkeemelés van, 
akkor az természetes. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
 
Dér Tamás tanácsnok: A különböző bizottságokban is kiderült, hogy a foci olyan téma, 
amihez mindenki ért, mindenkinek van valamilyen véleménye, van mindenkiben érzelem. 
Társadalmi kérdésről van szó, mert a futball egy ilyen közeg. A Rákóczi 1923-ban alakult a 
kaposváriak közössége által,  lassan 100 éves lesz és úgy gondolja, a Rákóczi olyan ikon, mint  
a Ripp-Rónai, a kaposvári Színház közé emelkedik. Véleménye szerint nem szabad, hogy 
elvesszen. Két hete elnöke az egyesületnek, nagyon sok fars információ keringett a 
gazdálkodásáról. Nem egy könnyű dolog, a legnagyobb hibája a tulajdonosi szerkezete. 
Tagok a tulajdonosok, de tőkét betenni nem akarnak. Azt gondolja, hogy ezen változtatni kell.  
Jó példa erre a kosárlabda, ahol Monok Tibor irányításával a Kft. rendezte a pénzügyeit, ott is 
megszűnt a sok tulajdonosi viszony és az egyesület a tulajdonos. A vízilabdában is ez a 
helyzet, az egyesület a tulajdonos és átlátható pénzügyek vannak. Ezt a szerkezetet kell 
elindítani a futballban is. A Rákóczi elmúlt 10 éve, majdnem 100 évének sikertörténete volt.  
Azért siker, mert olyan klubokkal versenyeztek, amelyeknek nagyságrendekkel nagyobb volt 
a költségvetése. Minden, mint az életben a pénz dominál. Azt gondolja a gazdálkodása 
átláthatóbb, elindul egy pozitív irányba és fel fog jutni az NB I-be. A másik dolog a Bene 
Ferenc Akadémia. Sajnos az elmúlt napokban, a helyi lapokban elhangzott egy olyan, hogy az 
Akadémiának működése, az edzői képzése nem elfogadható. Ezt kikéri magának az egyesület 
nevében is, ugyanis 300 gyerek sportol nap, mint nap, és az az újságíró, aki felmentett volt, 
leír egy olyan állítást. Nem is volt az Akadémia pályáján. Ki kell menni, jó munka folyik, 
természetesen lehet jobb munkát is végezni és több mint 500 mérkőzést játszik az Akadémia 
és egy meccs lett kiemelve. Nem dicsekvés, de nem szabad abból az egyből ítélkezni. Azt 
gondolja, az Akadémián is jól dolgoznak. Köszöni szépen és azzal zárná Hajrá Kaposvár! 
Hajrá Rákóczi! 
 
Szita Károly polgármester: Köszönte a hozzászólásokat, a napirendet lezárta. Volt egy 
határozati javaslata a Rákóczi tartozását tőkeemelésként a Kft-be vigyék be, kérte, hogy 
fogadja el a Közgyűlés.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3085   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3086   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft támogatásáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester: Amiről az előbb döntöttek, önmaguk hiába döntöttek, szükség 
van a tulajdonosoknak a beleegyezésére is. Illés János elnök úr már igent mondott, kérte a 
segítségét a Rákóczi jövő jét tekintően, hogy győzze meg a másik tulajdonos társat is, hogy 
mondjon igent, vagy adja vissza az önkormányzat pénzét. Gratulált mindenkinek és jó 
felkészülést kívánt a 2014/15-ös évre. Kérte a képviselőket, hogy döntsenek az egységes  
határozati javaslatról.  
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3087   Száma: 14.06.12/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
123/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Kaposvári 

Kosárlabda Klub bajnoki szerepléséhez.   
Köszönetet mond a kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények 
támogatóinak. 

 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szerb György sportreferens  
     Határidő:  2014. június 30.   
 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 

idénybeli tevékenységének értékelésérő l, a 2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó 
elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
sportszervezetek részére az alábbi támogatásokat biztosítja, azzal, hogy a támogatás  
formájáról a kifizetések időpontját megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban 
nyilatkozni. 

 
 a/ Kaposvári Rákóczi FC 
 

A stadion üzemeltetésének 2015. évi támogatása:  31.000.000 Ft  
A támogatás két egyenlő részletben kerül biztosításra az alábbiak szerint: 

2015. március 15-ig       15.500.000 Ft 
2015. szeptember 15-ig           15.500.000 Ft. 
 
 
 



      Kaposvári Rákóczi Kft. 
 

I.Működési támogatás :         28.600.000 Ft utánpótlásra 
ütemezése: 2014. II. félév      14.300.000 Ft utánpótlásra 
     2015.  I. félév                14..300.000 Ft utánpótlásra 

Feltétel: elnökség nyilatkozata, hogy célkitűzés az NB. I-be való visszajutás 
 

II. Stadion nettó bérleti díj kompenzáció          21.922.000 Ft  
ütemezése: 2014. II. félév     10.961.000 Ft  
     2015. I. félév               10.961.000 Ft 

III. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia  
2014. II. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft  

      2015. I. félév  850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000.-Ft  
 
b/ Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.  
 
Működési támogatás :       34.580.000 Ft 
ütemezése:2014. II. félév:                           17.290.000 Ft 
       2015. I. félév:                 17.290.000 Ft. 
 
c/ Kaposvári Röplabda SE  
 
Működési támogatás:       30.000.000 Ft 
ütemezése: 2014. II. félév 15.000.000 Ft ebből: Akadémia        2.500.000 Ft 

 
                 2015. I.  félév 15.000.000.Ft  ebből: Akadémia        2.500.000 Ft 

 
d/ Kaposvári Női Röplabda Club   részére   
 
Működési támogatás:        2.418.000 Ft 
ütemezése: 2014. II. félév:       1.209.000 Ft 
       2015. I. félév:        1.209.000 Ft 
 
e/ Kaposvári Vízilabda Klub Kft.   
 
Működési támogatás+ÁFA:       38.100.000 Ft 
ütemezése: 2014. II. félév:       19.050.000 Ft 
        2015. I. félév:        19.050.000 Ft 
 
f/ Eredményességi támogatás: ( A támogatás formájáról a kifizetések időpontját megelőzően 
kötelesek a sportszervezetek vezetői írásban nyilatkozni) 

 
K. Rákóczi Labdarúgó Kft. 
 

NB. II 1. helyezés:     5.000.000 Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:    2.000.000 Ft  

 
 



Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

NB. I. 1-4. helyezés:      8.000.000 Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:    3.000.000 Ft  

 
Kaposvári Röplabda SE 
 

Magyar Bajnokság 1. helyezés:  3.000.000 Ft 
Magyar Kupa 1. helyezés:   1.000.000 Ft 
 

Kaposvári Női Röplabda Club   
 

I. osztály 1-8. hely megszerzése:   1.000.000 Ft. 
 
A Kaposvári Vízilabda Klub Kft  
 

Magyar Bajnokság 1-6. hely megszerzése:   5.000.000 Ft 
Magyar Kupa 4-es döntőbe kerülés:    2.000.000 Ft  

 
Felelős:           Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
                            Szerb György sportreferens 
Határidő:          2015. június 30. 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a működési célú 

támogatások negyedévente, egyenlő részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek 
részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos  
tájékoztatása mellett. 

 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:     Molnár György igazgató  
    Szerb György sportreferens  
     Határidő:  2015. június 30.   
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Kft. 

felé fennálló nettó 75 millió Ft követelését tőkeemeléséként a Kft-be beviszi. Az ezzel 
kapcsolatos eljárás lefolytatására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Molnár György igazgató   
  Határidő:            2014. augusztus 31.   
 
 

-----4. Előterjesztés a „Kalmár Parkolóház” Városgondnokság által történő 
üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 
58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Kiegészítésként elmondta, 156 parkolóhelyről van szó. Nagy 



pénzekkel szerepel a költségvetésükbe, hogy ne zárjon be, az önkormányzat vállalná az  
üzemeltetését.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3088   Száma: 14.06.12/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
124/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 82/3 hrsz-on 
nyilvántartott „kivett parkolóház, élelmiszer üzlet és udvar” megnevezésű ingatlan 
404577/451088 tulajdoni illetőségét megtestesítő parkolóház üzemeltetésére  Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága az  
előterjesztésben foglalt feltételekkel megállapodást köt a tulajdonos Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt-vel. A megállapodás aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. július 1. 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3089   Száma: 14.06.12/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 23/2014. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletét a „Kalmár Parkolóház” Városgondnokság által történő 
üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Lejár a Csiky Gergely Színház igazgatói mandátuma. Törvényi 
kötelezettségüknek tesznek eleget akkor, amikor pályázatot írnak ki. Tájékoztatta a 
Közgyűlést, hogy az előterjesztésben szereplő szakmai bizottság tagjait már felkérték. 
Javaslatot kért a szakmai bizottság összetételére azoktól a szervezetektől, akiket a törvény 
kötelező jelleggel előír  számukra. Ezek a javaslatok érkeztek és ezt változtatás nélkül terjeszti 
a képviselők elé figyelmükbe a mostani döntésükkel. Itt van a pályázati kiírás tervezete is. A 
mostani döntésükkel kiírják a Csiky Gergely Színház ügyvezető igazgatói posztjára a 
pályázatot, várják a jelentkezőket. 
 
 

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

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

 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3090   Száma: 14.06.12/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
125/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról szóló előterjesztést 
és az alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa úgy határozott, hogy a Csiky 

Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízására az alábbi 
feltételekkel pályázatot ír ki: 

 
Pályázati felhívás 

a Kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa 
pályázatot hirdet a kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (7400 
Kaposvár, Rákóczi tér 1.) ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszony keretében 
látja el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető 
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. 
 
Pályázati feltételek:  
 
• szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú 

oktatási intézményben szerzett, a társaság alaptevékenységének megfelelő  diplomával, 
vagy oklevéllel, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség); 



• legalább ötéves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-
művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő); 

• büntetlen előélet, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
- a Kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. irányítására, 

működtetésére, tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét 
művészeti, szakmai és vezetői programot; 

- a tervezett műsorok és egyéb rendezvények szakmai koncepcióját, a kulturális,  
művészeti és szórakoztató rendezvények látogatottságát fejlesztő törekvéseket; 

- az alkotótársak/együttműködő szakmai partnerek felsorolását, valamint azok 
nyilatkozatát nyertes pályázat esetén a felkérés elfogadásáról; 

- a vezető munkatársak felsorolását az adott szervezeti felépítésre reflektálva; 
- a Társaság gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzeléseket. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
 
- a pályázó részletes szakmai életrajzát, és a szakmai gyakorlat igazolását; 
- a szakirányú végzettséget tanúsító okirat(ok) másolatait; 
- érvényes (90 napnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítványt; 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához hozzájárul-e, továbbá a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a 
pályázatában szereplő személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők kezeljék; 

- a pályázó vagyonnyilatkozat tételre vonatkozó előzetes kötelezettség vállalását; 
- a bérigény megjelölését; 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az Mt. 211.§ (1)-(2) bekezdései értelmében 

személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn; 
- a pályázó nyilatkozatát a benyújtott dokumentumok hitelességéről. 

 
A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi költségvetésének 
tervezett fő előirányzatai: 

 
Bevételek 
Árbevétel:  110.000 eFt 
Művészeti támogatás: 170.400 eFt 
Működési támogatás  113.600 eFt  
Önkormányzati támogatás:  175.300 eFt 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:  2.000 eFt 
Vállalkozói TAO-s támogatás:  67.670 eFt 
 
Pályázat bevétele: 10.000 eFt 
Kamat bevétel:  30 eFt 
Bevételek összesen: 649.000 eFt 
 
Kiadások 
Személyi juttatás + munkaadót terhelő járulék: 405.000 eFt 



Anyagjellegű ráfordítás: 227.000 eFt 
Értékcsökkenés 16.000 eFt 
Egyéb ráfordítás: 1.000 eFt 
Kiadások összesen: 649.000 eFt 
 
 
2014. március 31-én állományban lévő alkalmazottak összetétele: 
Művész 24 fő 
Művészeti állomány 12 fő 
Adminisztráció 11 fő 
Szervezés, nézőtér 17 fő 
Színpadot kiszolgáló tárak 55 fő 
Tmk, gondnokság, gépkocsivezetők 17 fő 
Tényleges állományi létszám: 136 fő 
 
A tulajdonos által meghatározott tartalmi követelmények: 
 
A szakmai programtervezetben egy olyan regionális szerepkörű, országosan elismert,  
állandó társulattal rendelkező színház programjának kell szerepelnie, amely az alábbi fő  
feladatokat tűzi maga elé: 

• az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. fejezet 11.§. (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint a színház a „kiemelt előadó-művészeti szervezet” 
minősítésnek folyamatosan feleljen meg; 

• a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való 
törekvés a műfaji sokszínűség jegyében; 

• fokozott részvétel a fiatalok színházra nevelésében, a gyermek- és ifjúsági 
korosztály arányának megtartása, illetve növelése a színházlátogatók között; 

• szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott társulat építése; 
• színház rekonstrukciója esetén a munkák szervezése, irányítása; 
• szakmai kapcsolattartás és együttműködés a Kaposvári Egyetem Színházi 

Tanszékével; 
• a nézőszám megtartása, illetve növelése az árbevétel növelése mellett; 
• a színház optimális működtetésének tervezése és megvalósítása a gazdasági 

feltételek figyelembe vételével és pályázati források bevonásával. 
 
Javadalmazás: 
 
Munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 30. 
(Az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapján való közzétételtő l – 2014. június 30. - 

számított 30 nap.) 

 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A 
munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményének mérlegelése alapján – a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a következő testületi ülésen dönt. 
 



A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: 
 
A munkaviszony 2015. január 1-től 2020. december 31-ig jön létre. 
A munkába lépés napja: 2015. január 5. 
 
 
 
A munkavégzés helye: 
 
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázatot 2 példányban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve 
(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) kell írásban benyújtani. A borítékon fel kell tünteti a 
„Csiky Gergely Színház igazgatói pályázat” megjelölést. 
 
A pályázat formai követelményei: 
A pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen kell benyújtani. 
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a 
human@kaposvar.hu elektronikus címre – Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 
szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell küldeni. 
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
 
Az ügyvezető igazgató megbízásáról a szakértői bizottság véleményének, valamint az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményének ismeretében – a bizottsági 
meghallgatások után - a Közgyűlés dönt. A pályázat tartalmát a megbízón és a pályázati 
eljárásban részt vevőkön kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével 
közöljük. A nem nyertes pályázatok a döntést követően visszaszolgáltatjuk. 
A pályázati kiírással kapcsolatban dr. Gróf Regina személyzeti referensnél a 82/501-540-
es telefonszámon lehet érdeklődni. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. június 30. (pályázati felhívás megjelentetése) 

 
2. A Közgyűlés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

álláshelyének betöltésére a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű 
Szakmai Bizottságot kéri fel: 
A Színházművészeti Bizottság négy képviselője: 

Fekete Péter, a békéscsabai Jókai Színház igaz gatója, 
Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója, 
Molnár Piroska, a budapesti Thália Színház színművésze, 
Sztarenki Pál, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművésze, 

A Miniszter egy képviselője: 
Hausenblasz Dóra, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős  
Államtitkárság, Művészeti Főosztály főosztályvezetője 

A reprezentatív szakszervezet egy képviselője: 
Tóth Géza színművész 



A munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselője: 
Oláh Lajosné alpolgármester 
dr. Csató László, az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnoka 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. július 31-től 2014. augusztus 29-ig (véleményezési időszak) 

 
 

-----6. Előterjesztés a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek 
nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos  

Közgyűlési állásfoglalásról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor ezt az 
előterjesztést tárgyalják. Nincs szóbeli kiegészítésük, a bizottságok támogatják. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3091   Száma: 14.06.12/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
126/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos Közgyűlési állásfoglalásról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 



 
A Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát meghatározó miniszteri rendelet előkészítése 
során a következők figyelembevételét kéri: 
 
I . Díjmegállapítás mértékére vonatkozó javaslat 
 
Olyan, a távhőszolgáltatók és a fogyasztók számára is megismerhető, átlátható módon 
megállapított távhő árra van szükség, amely: 
- biztosítja a szolgáltatás minőségének folyamatos fenntartását, fejlesztését; 
- lehetővé teszi a primer oldal (hálózat, hőtermelő berendezések, hőközpontok) folyamatos 

állagmegóvását, fejlesztését; 
- figyelembe veszi a folyamatos termelés és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit,  

beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, az életciklus végén 
jelentkező környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költségeket; 

- lehetővé teszi a szektorban dolgozó munkavállalók tisztes bérezését; 
- nem veszélyezteti a többségében önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók fenntartható 

gazdálkodását; 
- versenyképes működést tesz lehetővé a piaci versenytársakkal szemben; 
- elismeri és figyelembe veszi a hőtermelés valós költségeit. 
 
II. Díjalkalmazás módjára vonatkozó javaslatok 
 
1. Javasoljuk továbbra is a jelenlegi árszerkezet megtartását. Ez egy kéttarifás rendszert 

jelent, alapdíjat havi egyenlő arányban és hődíjat fogyasztással arányosan a fűtés  
tekintetében. Továbbá a használati melegvíz esetén szintén alapdíjat havi 
rendszerességgel és fogyasztással arányos díjat HMV tekintetében. Az alapdíj vagy fűtött 
légtér (légm3) alapján vagy lekötött teljesítmény (kW) alapján kerül meghatározásra. 

 
2. Kaposváron a lakossági fogyasztók esetén csak szekunder fűtési hőár van, ami az  

épületek/lépcsőházak hőfogadójában elhelyezett hőmennyiségmérőn mért mennyiségre 
vonatkozik, így mindenképpen szükséges egy ilyen hőfogadói tarifa megtartása is. Nagy  
lenne az ellenállás a lakosság részéről, ha vissza kellene térni a hőközponti díjra. 
 

3. A távfűtésnél kérjük a kapcsolt termelés hasznosságának elismerését. A KÁT (Kötelező 
Áramátvételi Támogatás) megszűnése a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt-nél a gázmotoros termelés esetén jelentős bevétel kiesést jelentett. A 
gázmotorok nem tudják kitermelni a szükséges közép- és nagykarbantartások 
elvégzésének fedezetét, ami a későbbiekben a végleges leálláshoz vezet. Ennek 
következtében pedig a primerenergia fogyasztás fog növekedni, aminek pedig a 
csökkentése a cél. 

 
4. A jelenlegi rendelet szerint az árak évente egyszer változnak, ezért javasoljuk, hogy a 

változó költségek esetében a hődíjban az energiahordozók árváltozása képlet szerint 
módosuljon év közben. Ez hasonlóan a benzinárhoz felfelé és lefelé is változna az év 
során. 
 

5. A lakossági távfűtési támogatást továbbra is fontosnak tartjuk megtartani a jelenlegi 
lakossági és különkezelt intézményeknek történő szolgáltatási ár mellett, különben a 



távfűtési szolgáltatás ellehetetlenül. Kérjük, hogy váljon ismertté, kiszámíthatóvá a 
támogatás megállapításának módja. 

 
6. A jogi háttér pontosítása szükséges a díjalkalmazás feltételeivel kapcsolatosan. A 

távhőszolgáltatás díját a miniszter, a díjalkalmazási feltételeket pedig részben a miniszter 
és részben a települési önkormányzatok képviselőtestületei állapítják meg. Utóbbi 
kapcsán szükséges annak egyértelmű meghatározása, hogy mely feltételeket jogosult  
szabályozni a miniszter és mely feltételekről rendelkezhet az önkormányzat. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2014. augusztus 31. (határozat közlésére) 
 
 

-----7. Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról  
és működtetéséről ----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A Kaposvári Egyetemmel dolgoznak együtt a programon és  
őszre érnek el odáig – reményei szerint –, hogy a kaposvári termék védjegy kikerülhessen a 
termékekre. Kérte Szirják Imréné igaz gatót tájékoztassa a képviselőket. 
 
Szirják Imréné igazgató: A védjegy oltalomnak van egy átfutási ideje, ez kb. 6 hónap. 
Gyorsított eljárásban lehet rövidebb, így lesz ősz végére. 
 
Szita Károly polgármester: Elindulnak és benyújtják ezt az oltalmat, amennyiben ezt az 
előterjesztést elfogadják, hogy minél előbb a helyben és a környéken gyártott élelmiszereken 
megjelenhessen a Kaposvár Kincse embléma. Javasolná mindenkinek, hogy ha ezeket a 
termékeket meglátja a boltok polcain, akkor vásárolja. Egész biztos, hogy környékbeli és  
helyi termékről van szó, egész biztos, hogy egészséges, mert egy vizsgáló laborhálózat 
keretén belül kerülhet csak ki erre ez a címke. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Nem igazán érdemi kérdése lenne, csak egy felvetés a sok-sok 
szabályzat közepette tűnt fel. Számára nem egyértelmű, hogy a polgármester melyik 
bizottságnak a tagja és melyiknek az elnöke.  
 
Szirják Imréné igazgató: Valóban két fajta bizottság van, van egy bíráló bizottság, ami 
eldönti, hogy mit javasol, van egy döntést hozó, amelynek polgármester úr az elnöke, a 
másiknak tagja lehet. A Tanúsítási Bizottság tagja, a Bíráló Bizottságnak elnöke. 
 
 

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3092   Száma: 14.06.12/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
127/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári helyi termékvédjegy  
benyújtásáról és működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy a Kaposvári védjegy rendszer Tanúsító Megjelölés Szabályzata, Tanúsítási 
Eljárás Szabályzata, Használati Szerződése és Megbízási szerződése tervezeteit 
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala előtt eljárjon és az eljárás során felmerült esetleges módosításokat utólagos  
beszámolási kötelezettséggel elvégezze. 
 

 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
    Molnár György igazgató  
 Határidő:   2014. december 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogi 

oltalom elnyerését követően a megbízási szerződést a kiválasztott szervezettel 
(Ügyvivő Szervezet) megkösse, és az Ügyvivő Szervezet működtetésével kapcsolatos 
ügyekben teljes körűen eljárjon. 

 

 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
    Molnár György igazgató  
 Határidő:   2014. december 31. 
 
 
 
 
 
 



-----8. Előterjesztés a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről----- 
 

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

Szita Károly polgármester: Legyenek rá méltán büszkék, hogy 2008-ban az ország első  
olyan nagyvárosa voltunk, ahol 100 %-ban csatornázott lett Kaposvár. 2008-ra fejeztük be a 
szennyvíz-csatornázási programot és ez korszakalkotó dolog elmondani, azt, hogy ebben az  
időszakban lett 100 %-ban szennyvíz-csatornázott egy város. Ezt úgy érték el, hogy az 
országban 1992-től egészen több mint 2 évtizeden keresztül itt volt a legolcsóbb a 
közműfejlesztési hozzájárulás. 40 ezer forint, amiből még 6 ezer forintot vissza is lehetet 
igényelni. El is érték vele, hogy a 100 %-os csatornázásban 95 % a rákötési arány, de 
szeretnék, hogy az az 5 % is rákössön. Vannak olyanok, akik azért nem kötnek rá, mert  
valamiért nem akarnak, habár lenne rá anyagi lehetőségük és vannak olyanok, akik azért nem 
kötnek rá, mert nincs rá elég pénzük. Talajterhelési díjat kell fizetni, ha nincs rákötve a 
csatornára, ami jelentős összeget tesz ki. A talajterhelési díj összegét a törvény állapítja meg. 
Azzal a javaslattal élnek az előterjesztés kapcsán, hogy ismét indítsák el a kedvezményes 
szennyvízrákötési akciót. 2012-ben volt az utolsó, 796 beépített és 385 beépítetlen ingatlan 
van még Kaposváron. Az akció a mostani közműfejlesztési hozzájárulásnak a fele lenne, aki 
október 17-ig ráköt, ugyanazt a kedvezményt adnák, mint 2012-ben. Abban az esetben, ha ezt 
támogatják és jóváhagyják, a Vízmű Kft-nek odaadják feladatként és elkezdik a 
szennyvízrákötési akciót. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Borhi Zsombor tanácsnok: Jegyző urat kérdezte, volt lehetőség a rászorulóknak arra, hogy 
talán kamatmentes kölcsönt, vagy részletfizetési lehetőséget biztosított az önkormányzat. Az a 
kérdése, hogy ez a lehetőség jelenleg is fenn áll-e azoknak, akik esetleg egy összegben nem 
tudják vállalni? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Ma az a bizonyos szociális kölcsön intézménye már nem 
létezik, de aki rá akar kötni, mindenkinek tudnak megoldási javaslatot adni és fognak tudni 
segíteni.  
 
Szita Károly polgármester: Nem generális szabályként fogalmazták meg, amit főjegyző úr 
szavaiból ki lehetett olvasni. Egyedileg megvizsgálják a kérelmezőt és segítséget fog kapni, 
ha valóban rászorult. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3093   Száma: 14.06.12/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
128/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő  
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében a KAVÍZ 
Kft-vel közösen rákötési akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos lakossági rákötések ösztönzésére 2014. június  
16. és 2014. október 17. közti időszakra vonatkozóan a Közgyűlés a szennyvízcsatorna 
közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.) számú önkormányzati 
határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 158.750,- Ft/lakás összegű lakossági 
közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- 
Ft/lakás összegre csökkenti. 
Az ingatlantulajdonosnak ezen időszak alatt a hálózatra történő csatlakozást is el kell 
végeztetnie. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. június 16. – 2014. október 17.  
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong 
szakágának bővítéséről----- 

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

 
Szita Károly polgármester: A képviselők között ül egy olyan ember, aki a Sportiskolát 
igazgatja és a legtöbb fiatalnak biztosítja a sportolásnak a lehetőségét, Dér Tamás. Egy olyan 
rendszert vezet, amiben a legtöbb fiatal megtalálja a számításait és ezt kiválóan teszi. Szeretné 
megköszönni igazgató úrnak és ezt fontosnak tartja elmondani, hogy az emberek tudjanak 
róla. Az a kezdeményezés is tőle származott szülői igényből, hogy valami nincs rendbe a 



Hoki Klub körül és a szülők azt mondták, hogy gyermekeik fejlődését úgy látják 
biztonságosan és nyugodtan, ha sportiskolai keretek között tudna a hoki működni. El is  
indították egy korábbi testületi döntés alapján, most pedig van rá lehetőség, hogy pályázatot 
nyújtsanak be. Benyújtottak 58.625 ezer forint TAO pályázatot, ehhez kell önerő is, az önerő 
egy részéhez kérik a támogatásukat, valamivel több, mint 2 millió forintot. Javasolják 
megadni és erre kérné a képviselőket is. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztést támogatja, de egy tágabb körű kérdése lenne. 
Amikor a Kaposvári Önkormányzat helyesen döntött arról, hogy jégcsarnokot épít és a 
vidéken az elsők között voltak, akkor megfogalmazódott polgármester úr részéről is egy olyan 
elvárás, hogyha elsők között vannak, elég hamar ki tudnak építeni profi jégkorong csapatot. 
Eltelt 10 év és a kaposvári hoki klubbon belül kialakult személyi, szakmai viták nemcsak az  
elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben jellemzőek voltak. Hoztak máshonnan edzőt, 2 év után 
elbocsátották, amire a szülők fellázadtak, összefogtak újat hoztak, aztán őt is elbocsátották. 
Mi a megoldás és mi lesz a végső jó megoldás, mert 10 év alatt nem léptek előre szerinte 
semmit sem. Annak viszont örül, hogy a fiatalok szeretnek jégkorongozni. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte tanácsnok urat, hogy jobban tájékozódjon, van egy 
magyar válogatottunk. Hogy nem léptek előre semmit, nem mondaná, mert van egy utánpótlás 
korú kaposvári magyar válogatottunk, akik itt tanultak meg korcsolyázni és itt lettek hokisták. 
Nagyon sok gyerek tanult meg korcsolyázni és megtanult hokizni, ezt sem mondaná 
semminek, hogy nem léptek előre. Tanórai keretek között biztosítják a korcsolyázás 
tanulásának a lehetőségét, hasonlóan, mint az úszást, ezzel segítik a testnevelés mindennapos 
infrastrukturális gondjait. A megoldás nagyon egyszerű, amit elkezdtek, hogy ezekből a 
gyerekekből kell majd profi klubjátékosokat nevelni és megpróbálni elérni azt, hogy itt tartsák 
őket. Egy csapatot nagyon könnyű összeszedni, pénz kell hozzá és lehet játékosokat venni. Ha 
visszanézi, az elmúlt években a kaposvári jégkorong történetét azt láthatja, hogy a szülői 
érdek az mindig nagy motiváció. A szülő mindig a legjobbat akarja megteremteni a 
gyermekének, nagyszülőként pedig az unokájának. Néhányan üzletet láttak magában a 
jégkorongban is és akkor jöttek azok a kezdeményezések, hogy mégse a sportiskolában 
legyen. Aztán bejött a TAO pénz, ez megint felkeltette két embernek az érdeklődését, talán jó 
lenne csinálni. Sajnos az lett a vége, hogy a szülők azt mondták, ebből elég és vegye vissza a 
sportiskola.  
 
Dér Tamás tanácsnok: Köszöni a dicséretet a kollegáira tekintettel. Valóban egy nagyon jó 
közösség alakult ki a Sportközpontban. Idén 50 éves a kaposvári Sportiskola és tavaly volt 30 
éves a Sportcsarnok. Január 1-től az Ocskay Akadémia egyik edzője irányítja a 
jégkorongozók szakmai felügyeletét. Azt gondolja, hogy hosszú távon az Ocskay Akadémia 
lesz a társ szerve a Kaposvári Sportiskola jégkorong szakágának és ez egy biztos hátteret 
nyújthat. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Amit mondott polgármester úr azzal egyetért. Jó, hogy 
Kaposváron olyan sok fiatal érdeklődik a jégkorong és a korcsolyázás iránt. Az a gondja, 
hogy alulról kell építkezni és elérnek egy szintre, akkor most 10 évet elvesztegettek. Úgy 
gondolja, ha akkor elkezdtek volna felépíteni egy csapatot a gyerekekkel, akkor már felnőtt 
korosztályhoz elért volna az a gárda, aki 10 éve elkezdte. 



Szavazás eredménye 
 

#: 3094   Száma: 14.06.12/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola jégkorong szakágának bővítéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
intézmény jégkorong szakágának képzési profilját kiterjeszti a 14 év alatti összes 
korosztályra. A jégkorong szakág működési költségei a benyújtott TAO pályázatból kerülnek 
finanszírozásra. Ennek önerejére a rendelkezésre álló forrásokon túl a testület 1.120.eFt-ot a 
2014 évi költségvetési rendelet júniusi módosításakor, 1.681.eFt-ot pedig a 2015 évi 
költségvetésben biztosít a költségvetési szerv részére. 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Szerb György sportreferens 
Határidő:  2014. szeptember 30.  
 
 

-----10. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására 
vonatkozó megbízásokról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a napirend tárgyalása előtt kérné a képviselők 
döntését. Két óvodavezető úgy döntött, hogy elért egy bizonyos kort és elmegy nyugdíjba. Az 
egyikőjük 22 évet, a másikuk 21 évet vezetői posztban töltött, nevelte gyerekeinket. Cseh 
Istvánné Marika, aki a Rét Utcai Óvodából vonul nyugdíjba, 22 éve vezetőként okította és 
nevelte gyerekeinket, valamennyien hálával tartozunk neki. Várkonyi Gáborné Erika, aki a 
Nemzetőr Sori Központi Óvodából vonul nyugdíjba. Azt mondta, hogy sok gyereket felnevelt  
már óvónőként, 21 évet töltött a vezetői pályán. Valamennyi kaposvári édesanya, nagymama, 
nagypapa és édesapa nevében megköszönte a munkájukat. Azt kérte a képviselő-testülettől, 



hogy két ilyen nagyszerű óvodavezetőjüket tüntessék ki azzal a kitüntetéssel, hogy címzetes 
óvodavezetői címet ad számunka. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3095   Száma: 14.06.12/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
130/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Várkonyi Gábornénak és 
Cseh Istvánnénak 2014. augusztus 16-tól címzetes óvodavezetői címet adományoz. A 
címzetes óvodavezetői pótlék 2014. augusztus 16. és 2014. december 31. napja közötti 
folyósítására 92 – 92 ezer forintot biztosít a Rét utcai Központi Óvoda és a Nemzetőr sori 
Központi Óvoda részére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. augusztus 15. 
 
Cseh Istvánné óvodavezető: Elmondta szeretné a testületnek, a polgármester úrnak, a jegyző 
úrnak és mindenkinek megköszönni, hogy 22 évig vezethette a Rét Utcai Központi Óvodát. 
Ezt a képviselők jóváhagyásával tehette meg, mert különben nem sikerült volna. Mindent 
nagyon szépen köszönt és kívánt eredményes munkát továbbra is. 
 
Várkonyi Gáborné óvodavezető: Megköszönte a bizalmat és nagyon jó munkát kívánt  
Kaposvár érdekében a továbbiakban is. 
 
Szita Károly polgármester: Ebből is adódik az, hogy pályázatot kellett kiírniuk, mivel 
lejártak az óvodavezetői pályázataik. Szeretettel köszöntötte Tavali Gabriellát, Molik Editet, 
Bekesné Porczió Margitot, Hegedüs Mária Katalint, Rónai Ágotát, Máté-Mártonné Korb 
Erzsébetet, mint pályázókat. Igyekeztek egy olyan anyagot összeállítani, amelyben az 
óvodavezetésre pályázóknak a pályázati anyagát mellékelték. Arról szól a mai döntésük, hogy 
kinevezik az óvodavezetőiket. Nem először találkoznak már itt a Közgyűlésen kinevezésük 



miatt. Felkérte a pályázókat tájékoztassák a képviselőket. Fontos dolognak tartja, mert a 
gyermekeikkel foglalkoznak, szívükön viselik az óvodába járó gyerekek sorsát, fontosnak is 
tartják azt, hogy megosszák röviden azt a motivációt, hogy miért is csinálják és miért is  
folytatják. 
 
Tavali Gabriella óvodavezető: Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr, Képviselő Hölgyek és  
Urak! Elöljáróban szerette volna köszönetét tolmácsolni, azért a törvény által is lehetővé tett, 
felkínált, de a szülők jóváhagyásával megelőlegezett bizalmat személye és eddigi vezetői 
munkája iránt, aminek kapcsán az ő esetében nem került sor a vezetői pályázati kiírásra, 
hanem az alkalmazotti, nevelőtestületi, szülői támogatás megnyerésével, vezetői megbízási 
eljárás lefolytatására kerülhetett sor. Igyekszik a jövőben is ezt a bizalmat meghálálni.  
Kiemelné, hogy a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda életében is az elmúlt 5 év egy 
rendhagyó időszak volt, hiszen a Búzavirág Tagóvoda és a Petőfi Óvoda integrációjára került  
sor. Két nagy óvoda került integrációba és ez a tény meg is határozta ennek az 5 évnek a 
munkáját. Új szervezeti struktúra, új működési rend, új szakmai arculat, új szakmai szín került  
mindkét intézmény életébe, egy sokkal választékosabb, sokkal színesebb a gyerekek számára 
és az a szakmai kínálat és arculat, ami ennek kapcsán jött az 5 év során, mely eredményesnek 
mondható. Annak ellenére, hogy nem került sor pályázati kiírásra ugyanúgy elkészítette 
vezetői programját a következő évre, melyet a nevelőtestület fog véleményezni, jóváhagyni a 
tanévzáró értekezleten. Ez a vezetői program az elmúlt 5 év értékeire épül, szeretné azt 
továbbvinni még az előttük álló nyugdíjazásból álló személyi fluktuációk tekintetében is  
átörökítve a korábbi értékeket, alkalmazkodva az újonnan érkező társadalmi és szakmai 
kihívásokra is és ezeknek megfelelve a jövőben is. Megköszönte a képviselők figyelmét és 
kérte a támogatásukat.  
 

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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#: 3096   Száma: 14.06.12/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:10  
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Tárgya: A testület Tavali Gabriella kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Molik Edit óvodavezető, pályázó: Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr és Képviselők! 1996 
óta a Bajcsy Zsilinszky Utcai Óvoda vezetője. Az elmúlt 18 év alatt sok mindenen mentek 
keresztül, hiszen az integrációk ’96 után kezdődtek meg. Először az Irányi Dániel Utcai 
Óvodát, azt követően a Béke Utcai Óvodát csatolták hozzájuk, a Jutai úti és végül 5 évvel 
ezelőtt a város egyik legnagyobb óvodáját, a 6 csoportos Arany János Tagóvodát kapta meg. 
A mai nap elmondhatja azt, hogy neki van jelen pillanatban a legtöbb csoportja. Egyelőre 16 
csoporttal üzemelnek. Az elmúlt 5 évnek a legnehezebb próbatétele talán az volt, hogy a 4 
óvodának össze kellett dolgozni a pedagógiai programját, ami nem kis felelősséggel járt.  
Igyekeztek ezt a feladatot úgy ellátni, hogy mindegyik tagóvoda megőrizhette a sajátos 
arculatát, senkinek nem kellett az előző programjából olyan sok mindent lefaragni. Ugyanúgy 
az Arany János Tagóvodában a moz gás, a környezettudatos életmód maradhatott továbbra is, 
a Béke és Jutai Úti Tagóvodában a néphagyományőrzés, valamint a Bajcsy Zsilinszky Utcai 
Központi Óvodában a művészetek nevelése volt az elsődleges cél, amit továbbra is  
megtarthattak. Az elkövetkezendő 5 évben, ha továbbra is bizalmat szavaznak, legfontosabb 
feladatának tartja, hogy a 4 óvodának nevelőtestületi, szakmai munkája még eredményesebb, 
még színvonalasabb legyen. Nem nézhetik tétlenül azt sem, hogyha a gyermeklétszám 
csökkenésével üresednek az óvodáik. Mindent megtesznek, hogy minél változatosabban, 
minél jobban menedzseljék az óvodákat és ebben nagy segítséget és eredményt vár a tagóvoda 
vezetőktől. Hiszen az ő eredményes munkájuk nélkül, a saját munkája sem lenne olyan 
eredményes, mint az elmúlt évben.  
 
 

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

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

 
dr. Csató László tanácsnok: Nem akarja minden jelöltnél elmondani, amit most szeretne az 
első pályázó esetén elmondani. Az Oktatási Bizottság meghallgatta a pályázókat kivéve 
Tavali Gabriellát, hiszen neki nem kellett pályázatot benyújtani. A Bizottság szavazásán 100 
%-os támogatást kapott mindegyik óvodavezető. A pályázatokat úgy értékelte a bizottság, 
hogy nagyon színvonalasak voltak, szinte egy-egy esszé készült minden pályázó részéről. Az 
Oktatási Bizottság nevében javasolta a képviselő-testületnek, hogy minden óvodavezetői 
pályázót támogasson, és maximális támogatással juttassa a következő 5 évre is a vezetői 
megbízáshoz. 
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Tárgya: A testület Molik Edit kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Bekesné Porczió Margit óvodavezető, pályázó: Tisztelt Közgyűlés, Polgármester Úr! 
Megtisztelő bizalmukból 27 éve vezeti a Kaposvári Festetics Karolina Óvodát. 5 éve vezeti 
Kaposvár város 3 másik óvodáját is. Az integráció során az elmúlt 5 évben elmondhatja, hogy 
komoly eredményeket értek el, intézményeik megújultak, szakmai munkájukért országos  
elismeréseket vehettek át, valamint közel 40 millió forintos pályázati pénzekből sikerült 
hozzájárulni a fenntartói támogatásokhoz. Úgy érzi, hogy kollegáival, nevelőtestületével 
felkészültek a következő 5 évre és ehhez a programjában leírtak megfogalmazódtak. 
Tisztelettel kérte a képviselőket a kinevezése támogatásához. 
 
 

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Tárgya: A testület Bekesné Porczió Margit kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester: A Nemzetőr Sori Óvodánál pályázatot írtak ki az előzőekben 
elmondottak miatt és kettő pályázó volt. Mindenek előtt szeretné megköszönni – Nyári 
Lászlóné volt a másik pályázó – azt, hogy ilyen csodálatos kollegái vannak, mert mindkettőre 
igaz és valóban egy olyan lehetősége lett volna ezzel mindnyájuknak, hogy a másik jót  
válasszák. Megköszönte Nyári Lászlónénak is, hogy benyújtotta pályázatát. Ő úgy döntött, 
hogy Katalinnal kíván együtt dolgozni, reméli el is fogja fogadni, mert ő visszavonta a 
pályázatát.  
 
Hegedüs Mária Katalin tagóvodavezető, pályázó: Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! A pályázatából egy-két gondolatot szeretne kiemelni.  
Amennyiben bizalmat kap, akkor a legfontosabb célja az lesz, hogy a Kaposvári Nemzetőr 
Sori Óvodát jogszerűen, törvényesen és eredményesen működtesse. Az egységes nevelés  
mellett szeretné megőrizni, ahogy már a kollegáitól is hallották, hiszen ez mindannyiuk közös 
törekvése az integrációban, hogy minden óvoda a sajátos egyéni arculatát képviselhesse a 
városban. Hiszen, ha sokszínűek, akkor olyanok, mint a gyermekek, sokszínűek, érdekesek, 
egyediek. Nagyon fontosnak tartja, hogy megfeleljen az óvoda mindhárom tulajdonosának. A 
gyermekeknek és a szülőknek, akik használják, az önkormányzatnak, aki fenntartja és a 
szakembereknek, akik dolgoznak benne. Pályázatával a nevelő közösség nagyon sokat segített 
szakmaiságával, tapasztalataival, ötleteivel.  Nagyon fontos, hogy a céljaival azonosulni 
tudnak, így azok megvalósításában számíthat rájuk. Tagóvodavezető társaival sok éve 
dolgoznak együtt, így elmondhatja azt, mind a szakmai, mind az emberi kapcsolatuk kiváló. 
Minden oka megvan arra, hogy bízzon bennük és számítson a munkájukra. Érdekes kihívások 
állnak előtte, reméli a képviselő úr által mondott gondolatok az ő pályázatából is 
visszatükröződtek. Nagy kihívás számára az elődje nyomdokaiba lépés, valamint az, hogy 
Kaposfüreden zajlik az építkezés. Kéri a testület támogatását. 
 
 

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Tárgya: A testület Hegedüs Mária Katalin kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Rónai Ágota tagóvodavezető, pályázó: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Jegyző Úr! Első alkalommal nyújtott be óvodavezetői pályázatot. 31 évi dolgozik 
óvodapedagógusként a Szigetvári utcai tagintézményben és 21 éve látja el a tagóvodavezetői 
teendőket. Jól ismeri az óvónőket, az intézményt és a környezet jellemzőit. Kinevezése esetén 
arra fog törekedni, hogy a Rét utcai, Szigetvári és a Madár utcai tagóvodába járó gyermekek 
mindenek felett álló érdekét képviselje, hogy a gyermekek nap, mint nap, esztétikus, kulturált 
környezetben, pedagógiailag és szakmailag jól képzett óvónők között töltsék napjaikat. 
Mindezt érzelmileg biztonságban, szeretetteljes, elfogadó és fejlesztő légkörben. Nagyon 
fontos számára, hogy óvodák nevelőtestülete modell értékű legyen a gyermekek számára és  
munkájuk a családi nevelés kiegészítője legyen. Kitűzött feladata, hogy a központi óvoda és a 
tagintézményeik gyermek központú intézmény maradjon. Nagyon fontos továbbá az, hogy a 
pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek, célok és feladatok a nevelés  minden 
területén az óvodás gyermekeik harmonikus fejlődését szolgálja. Alapelvei a 
gyermekközpontúság, a személyiség tiszteletben tartása és a másság elfogadása. Véleménye 
szerint az egyik legfontosabb vezetői tulajdonság az emberekkel való bánásmód, mivel a 
célkitűzések megvalósításához, a munkatársak megnyerése nagyon fontos feladat. Hiszi, hogy 
a jó munkahelyi légkör az egyik leghatékonyabb teljesítményfokozó. Nagyon fontos számára, 
hogy a célkitűzések megvalósítása a nevelőtestület, a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák 
és technikai dolgozók együttes elkötelezett tevékenysége során valósuljon meg. Nagyon 
fontos számára az, hogy a dolgozók egy jól működő csapatban érezzék magukat, ahol mindig 
számíthatna a segítségére, és hogy mindenhez nyílt, őszinte, működésre alkalmas, 
demokratikus légkört teremtsen. A pályán eltöltött hosszú évek tapasztalata, valamint az eddig 
végzett munkába vetett hite alapján felkészültnek és elkötelezettnek érzi magát a munkakör 
ellátására, az óvoda vezetésére. 
 

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

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3100   Száma: 14.06.12/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Rónai Ágota kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Máté-Mártonné Korb Erzsébet tagóvodavezető, pályázó: Tiszteltettel köszöntötte a 
Közgyűlést. Annyit szeretne elmondani, hogy mindig arra törekedett, hogy az óvoda egy 
nagyon jó hely legyen a gyerekeknek. Azt gondolja, hogy ez az első és utolsó olyan 
intézmény típus, ahol a teljesítmény központúság nem játszik szerepet, ahol a gyerek azt 
csinálhatja, amit igazán szeret, vagyis játszhat. Azokat a közösségi szokásokat, értékeket 
tanulhatja meg, amelyek nagyon fontosak a későbbi élete során. Az óvodájuk alapelve az, 
hogy közösségben egyéniségeket szeretnének nevelni és mindhárom óvodában, ahol dolgozik 
erre törekedtek eddig is és ezt szeretné továbbra is folytatni. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő: Szeretné elmondani, hogy a Nők Kaposvárért Egyesület, 
amit vezet, több óvodával is szoros kapcsolatban van. Kitüntetetten a Pécsi Utcai Óvodával és  
minden évben Karácsony előtt az ottani óvónők és különösen a vezető nő nagyon pozitív 
hozzáállása okán a gyerekeknek szerveznek egy kis ünnepséget, ahol az egyesületek az anyagi 
erejéhez képest valamilyen ajándékot visz. Van egy nagyon rendszeres kapcsolat, ennek 
kapcsán azt szeretné elmondani, hogy nyilván minden óvodában nehézség és nagyon komoly 
szakmai kihívás a családokban meglévő feszültségeket hogyan tudják a gyerekek csökkenteni, 
vagy levezetni. Különösen igaz egy olyan térségben, ahol sok olyan család él, akiknek minden 
napi megélhetésükkel, meg az életviszonyaik alakításában nagyon sok probléma van. Azt 
tapasztalta, hogy olyan szeretettel, olyan türelemmel és olyan szakmai profizmussal törődnek 
ezekkel a gyerekekkel, hogy azt kell mondja, megemeli a kalapját minden vezető előtt, hogy 
ilyen körülmények között elkötelezettséggel és szeretettel végzik a munkájukat. Szeretné 
megköszönni ezúton is munkájukat és támogatja a kinevezésüket. 
  
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3101   Száma: 14.06.12/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Máté-Mártonné Korb Erzsébet kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
A szavazási eredmények alapján a testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
131/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői)  
beosztás ellátására vonatkozó megbízásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
1.) A Közgyűlés – megerősítve 2014. február 27-én hozott 46/2014. (II. 27.) köz gyűlési 

határozatának 1.) pontját – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének 
változatlanul hagyása mellett 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig 
megbízza Tavali Gabriellát a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodavezetői – 
magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. 
Illetménye:  387.000,-Ft 

 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 10. 

 
2.) A Közgyűlés határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 

hagyása mellett 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza 
Molik Editet a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetői – 
magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. 
Illetménye:  387.100,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 10. 



 
3.) A Közgyűlés határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 

hagyása mellett 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza 
Bekesné Porczió Margitot a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda óvodavezetői 
– magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. 
Illetménye:  386.700,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 10. 

 
4.) A Közgyűlés határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 

hagyása mellett 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza 
Hegedüs Mária Katalint a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetői – 
magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. 
Illetménye:  352.400,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 10. 

 
5.) A Közgyűlés határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 

hagyása mellett 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza Rónai 
Ágotát a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – 
feladatainak ellátásával. 
Illetménye:  344.400,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 10. 

 
6.) A Közgyűlés határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 

hagyása mellett 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza Máté 
Mártonné Korb Erzsébetet a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői – 
magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. 
Illetménye:  423.400,-Ft 

 
 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 10. 

 
 
 
Szita Károly polgármester: Megkérte az óvodavezetőket maradjanak még a Közgyűlésen. A 
nevelési év indításáról szóló előterjesztést tárgyalják, ami érinti az óvodákat is.  
 
 
 



-----11. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Ebben az előterjesztésben arról döntenek, hogy változatlan 
létszámban elindítják az óvodai csoportokat. Az óvodák esetében 18.195 ezer forint plusz 
önkormányzati hozzájárulásról szól, ennyivel többet adnak az óvodáknak. Központi 
óvodánként plusz 1 fő intézményvezető helyettes kinevezésére lesz lehetőség és felvesznek 
négy óvónőt és két dajkát. Amikor óvónőket keresnek, az óvodavezetők döntése lesz úgy is, 
hogy kit alkalmazzanak, bátran foglalkoztassák a fiatalokat. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3102   Száma: 14.06.12/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
132/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a maximális  
csoportlétszámok 10 %-kal történő túllépéséhez. 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2013.(XII.12.) önkormányzati határozatát 

az alábbiak szerint módosítja: a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodába, a Kaposvári 
Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodába, a Kaposvári 
Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Festetics Karolina Központi 



Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába a 2014/2015-ös nevelési évben 
összesen  85 óvodai csoport indítható. 

 
      Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
   Határidő:               2014. szeptember 01.  
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr 

Sori  Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvodájában 2 fő  óvodapedagógusi és 1 fő dajkai 
álláshelyet engedélyez 2014. augusztus 15-től, melynek pénzügyi fedezetét a 
céltartalékban elkülönített általános működési tartalék terhére biztosítja. 
Költségvetési vonzata: 
2014. évben személyi juttatás 1 947 e Ft, járulék 526 e Ft, összesen 2 473  e Ft,  
2015. évben személyi juttatás 4 729 e Ft, járulék 1 277 e Ft, összesen 6006 e Ft. 

  Többletkiadás: 8479 e Ft. 

Felelős:  Szita Károly polgármester                              
  Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                               Molnár György igazgató 
                               Várkonyi Gáborné óvodavezető 
  Határidő:  2014. augusztus 15. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tar Csatár  

Központi Óvoda Szentjakabi Tagóvodájában  2 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajkai 
álláshelyet engedélyez 2014. augusztus 15-től, melynek pénzügyi fedezetét a 
céltartalékban elkülönített általános működési tartalék terhére biztosítja. 

  Költségvetési vonzata: 
  2014. évben személyi juttatás  1 947 e Ft, járulék  526 e Ft, összesen 2 473  e Ft,  
  2015. évben  személyi juttatás 4 729 e Ft, járulék  1 277 e Ft, összesen 6006 e Ft. 
  Többletkiadás: 8479 e Ft. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
    Molnár György gazdasági igazgató 
    Máté Mártonné óvodavezető 
 Határidő:   2014. augusztus 15.  
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr 

Sori Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar 
Csatár Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi 
Óvodába  2014. szeptember 1-től központi óvodánként további 1 fő intézményvezető-
helyettes kinevezését engedélyezi és a szükséges pénzügyi forrást biztosítja. 
2014. évben személyi juttatás 576 e Ft, járulék 156 e Ft, összesen:732 e Ft. 
2015. évben személyi juttatás 1 728 e Ft, járulék 467e Ft, összesen: 2 195 e Ft.  

      Felelős:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                         Molnár György gazdasági igazgató 
                                   Molik Edit óvodavezető 



                                   Cseh Istvánné óvodavezető 
Máté Mártonné óvodavezető 
Tavali Gabriella óvodavezető 

        Várkonyi Gáborné óvodavezető 
Bekesné Porczió Margit óvodavezető 

 Határidő:               2014. szeptember 01.  
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014/2015-ös nevelési évre az óvodák 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

1. 

Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

2. 

Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 3. 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

4. 

Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

5. 

Kaposfüredi Tagóvoda 6,45 17,15 10,30 
 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 

6. 

Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
 

    Felelős:   Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:  Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
    Határidő:   2014. szeptember 01.  
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr 

Sori Központi Óvoda, alapító okiratának 17.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

17.) Maximális gyermeklétszám: 440 fő 
        Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda: 220 fő 
        Honvéd Utcai Tagóvoda: 110 fő 
        Kaposfüredi Tagóvoda: 110 fő 
 
       Felelős:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
    Várkonyi Gáborné óvodavezető 
  Határidő:   2014. szeptember 01.  
 



8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tar Csatár Központi 
Óvoda, alapító okiratának 17.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

17.) Maximális gyermeklétszám: 357 fő 
       Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda: 110 fő 
       Szántó Utcai Tagóvoda: 110 fő 
       Szentjakabi Tagóvoda: 137 fő 
 
       Felelős:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
    Máté Mártonné óvodavezető 
  Határidő:   2014. szeptember 01.  
 
 
Szita Károly polgármester: Sok szeretettel gratulált az óvodavezetőknek. Nagyon jó munkát  
kívánt és jó pihenést a nyárra. Meg van határozva a mostani előterjesztés alapján is, hogy mi a 
nyári menetrend óvodánként. Addig és ezt határozottan kéri mindenkitől, amíg gyerekek 
vannak, nem akar olyat meghallani, hogy jó lenne, ha nem hozná a gyerekeket most, mert 
idehozzuk a festőt. Ilyen nincs, üzente a vezetőkkel a gondnokságnak, majd amikor az egy 
hónapos szünet bekövetkezik az óvodákban, akkor kezdenek el festeni.  
 
 
-----12. Előterjesztés a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Megállapodást kötnek a Tescoval, mert a gyerekekért mindent. 
10 millió forintba kerül az, hogy a gyerekeket odaengedhessék a játszótérre, erről készült egy 
megállapodás. A Gyermekmosoly Program keretén belül felújították saját pénzen a Tesco 
tulajdonában levő játszóteret. Elég jelentős összeget adtak, a Tesconak köszönhető a festék. 
Ez a másik olyan központi játszótér, ami a lehetőséget tudja biztosítani gyerekeinknek, hogy 
odamehetnek.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
 
Borhi Zsombor tanácsnok: Elmondta, ha tudják, akkor érjék el valahogy a Tesconál, hogy 
legalább annyit vállaljon, ha már a város gyarapítja a vagyonát, hogy az őrzésében segítsen. A 
Tesconak vannak biztonsági emberei, nagyon jól őrzik az áruházat. Ez ugyanúgy hozzá 
tartozik az áruházhoz és annyit érjenek el, hogy az áruházban megvett kannás borokat ne a 
játszótéren fogyasszák el bizonyos fiatalok, mert ez fogja elriasztani a kisgyermekes  
családokat a szép játszótérről. Kéri polgármester urat, hogy fogalmazza meg feléjük ezt a 
kérést. Ez egy minimális elvárás lehet a város részéről, ha a vagyonukat gyarapítják, akkor 
legalább őrizzék meg. 
 
Szita Károly polgármester: Meg fogja tenni a megkeresést. Megköszönte tanácsnok úr 
hozzászólását. 



dr. Szép Tamás tanácsnok: Egy mondatot olvasna fel a megállapodásból, ezzel a 
véleményét is kifejezi. A tulajdonos a Tesco, az egyik legnagyobb multi. „A tulajdonos a 
területén található játszótér felújításához nettó 31.378.- Ft-os összegben festék és nettó 
29.713.- Ft összegben kötőanyag biztosításával hozzájárul.” Magyarország egyik legnagyobb 
multi cége, saját játszótere van, az ő érdeke is az, hogy míg a család egyik része vásárol, a 
kisgyerekes szülők máshol játszanak. A város 10.267 ezer forinttal járult hozzá a felújításhoz. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3103   Száma: 14.06.12/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
133/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 146/17 hrsz-ú 
ingatlanon található játszótér üzemeltetése, felújítása tárgyában Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata, Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága és  a Tesco-Global 
Áruházak Zrt. között létrejött, az előterjesztéshez csatolt használati szerződést jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 30. 
 
 

-----13. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról----- 

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

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

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3104   Száma: 14.06.12/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
134/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

közszolgáltatási szerződésmódosítást jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert 
annak aláírására. 

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

 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

nyilatkozat aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 
 

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

 
 

-----14. Előterjesztés nem lakáscélú helyiségek bérbeadásáról és a Sörház utcai volt 
óvoda ideiglenes használatba adásáról----- 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3105   Száma: 14.06.12/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
135/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 5. sz. alatti 64 m2  

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben pályázó a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (NAV adóigazolás, igazolás villamosenergia 
tartozásmentességről).  

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2014. 
június 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 29.668,- Ft/hó + ÁFA bérleti 
díjért dr. Zomborszky Zoltán egyéni vállalkozó (Kaposvár, Hullám utca 8.) részére azzal,  
hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. június 30. 
 
2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi utca 2/a sz. alatti 

145,12 m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatokat 
érvényesnek minősíti. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázók 
között a nettó 200.000,-Ft licitdíjjal induló licittárgyalás során a magasabb bérleti díjat  
ajánlóval határozott 5 évre kössön bérleti szerződést azzal, hogy a bérleti díj évente az  
infláció mértékével emelésre kerül. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. június 30. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 6. sz. 

alatti üresen álló, galériázott, összesen 187 m2 alapterületű utcafronti üzlethelyiséget 5 
éves határozott időtartamra bérbe adja a NewCinnabonCo Hungary Kft. (1089 Budapest, 



Elnök u. 1., Cg.01-09-930405, képviseli: Szabó László ügyvezető) részére a pályázatában 
foglalt forgalom arányos, de minimum 5.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért azzal, hogy a 
forgalom elszámolás és számlázás havonta történik. Felek a bérleti díj mértékét egy év 
után felülvizsgálják.  

  
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Molnár György igazgató 
Határidő:        2014. július 1. (szerződéskötés) 

 
 
4.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a CAFE RISTRETTO Bt. 

részére a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatti Stühmer Kávézó bérlemény bérleti díjára 2014. 
január 1. napjától 2014. március 31. napjáig 50 % mértékű bérleti díj kedvezményt nyújt. 

 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
Határidő:      2014. július 15. (szerződésmódosítás) 

 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház 

Nonprofit Kft. (Cg.14-09-308782, Kaposvár, Rákóczi tér 1.) részére ingyenesen, közcélú 
adományként biztosítja a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatti volt óvoda épület jelmeztár 
céljára történő ideiglenes használatát 2014. június 1. napjától a jelmeztár végleges  
elhelyezéséig. 

  A felmerülő rezsiköltségek és az épület üzembehelyezése kapcsán felmerülő költségek a  
használót terhelik.  

  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Kft-vel 
kötendő  használati megállapodás aláírására. 

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

 
 

-----15. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról----- 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3106   Száma: 14.06.12/15/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2014. (VI.16.) – 48/2014. 
(VI.16.) önkormányzati rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----16.  Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról----- 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3107   Száma: 14.06.12/16/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
136/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 

valamint Szerkezeti Tervét az alábbiak vonatkozásában felülvizsgálja és módosítja: 
 

a) a Cukorgyár veszélyességi övezetének jelölését tájékoztató jellegű elemként  
felvezeti a településszerkezeti tervre;  

b) a Guba S. utca – Izzó utca – Kenyérgyár utca – Dombóvári út által határolt 
tömbben a lakóövezet és kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezet határvonalát 
módosítja a lakótelkek kialakult hátsókert méretének figyelembevételével; 

c) a 13 008/36 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást módosítja a 
környező ingatlanokkal azonos kertvárosi lakóterület építési övezet szerinti 
beépítési szabályozás kialakításának céljából az I. állattartási övezeti besorolással. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2015. március 31. 

 
2.) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján 
a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: 
 
    a) Magyar Cukor Zrt-t az 1/a) pont vonatkozásában; 
    b) Lamelló Kft-t az 1/b) pont vonatkozásában; 



    c) kérelmező tulajdonost az 1/c) pont vonatkozásában;  
          

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

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és 

Szabályozási Tervének módosítása iránti kérelmét a Kaposfüred, Központi major 
területén (0509/4 hrsz) működő üzemi létesítmények előírt zajhatárértékének 
teljesülése érdekében nem támogatja, a környező ingatlanok vonatkozásában a 
területfelhasználását nem módosítja. 

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

Határidő:   azonnal 
 
 

-----17. Előterjesztés a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3108   Száma: 14.06.12/17/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



137/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. május 24-ei rendkívüli 
esőzések miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis maior 
pályázatot nyújt be az előterjesztésben feltüntetett helyszíneken bekövetkezett káresemény 
elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése érdekében. A Közgyűlés  
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. július 7. 
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 504.000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetési 
rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejébő l a vis maior 
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez alapján:  
 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 504.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 1.176.000,-Ft 70 % 

Források összesen 1.680.000,- Ft 100 % 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. július 7. 
 
 

-----18. Előterjesztés a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3109   Száma: 14.06.12/18/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
138/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. május 15-ei rendkívüli 
szeles időjárás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be az előterjesztés szerinti helyszíneken bekövetkezett káresemény 
elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése érdekében. A Közgyűlés  
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. június 29. 
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 1.200.000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetési 
rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejébő l a vis maior 
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez alapján:  
 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 1.200.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 2.800.000,-Ft 70 % 

Források összesen 4.000.000,- Ft 100 % 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. június 29. 



-----19. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3110   Száma: 14.06.12/19/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
139/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2014. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----20. Előterjesztés a Közgyűlés 2014. évi munkatervének felülvizsgálatáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: Egy kérdése lenne, amikor Közgyűlés van és rendkívüli bizottsági 
üléseket kell tartaniuk, indokolt-e az, hogy 7 órakor kezdjenek egyes bizottsági üléseket, 
mivel tudják, hogy általában gyors a lefolyása a Közgyűlésnek. Nem lehetne-e esetleg akkor 9 
órakor kezdeni a Közgyűlést? 
 
Szita Károly polgármester: Nem annyira túlterheltek a bizottságok és Közgyűlés sem túl 
gyakran van, hogy ezt ne tudnák megtenni. Ráadásul tiszteletdíj jár érte. A munkatervet 
elfogadásra javasolta. 



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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3111   Száma: 14.06.12/20/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
140/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi felülvizsgált munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   2014. december 31. 
 
 

-----21. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok 
telekhatár rendezéséről----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3112   Száma: 14.06.12/21/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
141/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 52. és 
54-56. sz. ingatlanok közötti telekhatár rendezéséhez hozzájárul és felhatalmazza a 
Polgármestert a Pécsi u. 54-56. sz. ingatlanok tulajdonosával történő tárgyalásokra, a 
telekalakítási dokumentációk, valamint az értékbecslésen alapuló adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2014. augusztus 31.  
 
 

-----22. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Kérte, hogy a napirend előterjesztését a kiküldött 
kiegészítéssel együtt fogadják el. 
 

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

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

 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3113   Száma: 14.06.12/22/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
142/2014. (VI. 12.) 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 210/2010. (XI. 11.) 

önkormányzati határozat alapján a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-vel kötött 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében foglalt fejlesztési feladatok 2011-
2013. évi teljesítését 6.846 eFt összeggel tudomásul veszi. 2014. évi fejlesztési 
feladatokból 770 eFt összegű teljesítést a Közgyűlés elfogad, a fennmaradó 1.080 eFt 
összegű kötelezettség fejében urnafalak kiépítését a Közgyűlés elfogadja. 

  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. által 
2014-2020. években végzendő fejlesztési feladatokat a Kft-vel az időközben felmerülő  
idényeket is figyelembe véve évente egyeztesse. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  értelem szerint  

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és Kaposszerdahely 

Önkormányzata között az állati hulladéklerakó telep üzemeltetési költségeinek 
megtérítése tárgyában indult peres eljárás keretében a felek között kölcsönösen 
egyeztetett megállapodást jóváhagyja. A Megállapodás értelmében Kaposszerdahely 
Önkormányzata az állati hulladéklerakó telep kapcsán 2010. január 01. és 2013. 
december 31. közötti időszakban felmerült üzemeltetési költségekhez bruttó 1.260.000.- 
Ft megtérítését 4 havi részletben, 2014. augusztus 01.-ig vállalta. Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a peren kívüli megállapodás aláírására. 

 



Felelős:                    Szita Károly         polgármester 
Közreműködik:       Molnár György     igazgató 
Határidő:                 azonnal 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 234/2013. (XI. 14.) 

önkormányzati határozat 2. számú melléklet együttműködési megállapodásában a 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola RG csarnok mögötti 2 db kispályájának és a 
szükséges kiszolgáló helyiségének előkészítésére, használatára jóváhagyott 300.000 Ft 
támogatást a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 26. 

 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 26/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat 2. 
pontjának határidejét 2014. május 31-re módosítja. 

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

         
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014. (II.  27.) önkormányzati határozat 

14., 15. és 16.  pontjának határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 Molnár György igazgató 
        Határidő:                2014. június 30.    
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014. (II.  27.) önkormányzati határozat 
21. pontjának határidejét 2014. május 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Jenei Zoltánné irodavezető 

        Határidő:                    2014. május 31.            
 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 320 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti ingatlanra, a Csokonai Fogadóra vonatkozó, 
az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést jóváhagyja és annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. 

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

 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat 

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



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

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 2. pontjának határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 

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

 
10.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 101/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat 

5., 11. és 12. pontjának határidejét 2014. május 31-ra módosítja. 
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György igazgató 
Határidő:                    2014. május 31.   
 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Somssich P. 
u. 15. szám alatti ingatlanon található tornatermet és az ahhoz kapcsolódó szociális  
helyiségeket térítésmentesen, közfeladat ellátására, 2014. június 01. napjától ideiglenes  
jelleggel a Ring Sport Club használatába adja. A Közgyűlés az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező használati megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. június 13.  

 
 

-----23. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

dr. Szép Tamás tanácsnok: Szeretné a képviselői keretéből egy alapítvány támogatni a 
CSIBE Intézet Alapítványt, ami közismertebb nevén a Riska Tábor és Nyéky Kálmán 
plébános az egyik vezetője. Szennán található a tábor, ahol kaposvári gyerekek is részt 
vesznek. 20.000.- Ft támogatást adna részükre. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3114   Száma: 14.06.12/23/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

143/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat részönkormányzati keretéből 
 
-a „Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány” részére        50.000,-Ft 
(a Benedek Elek Tagiskola közösségi, kulturális rendezvényeire) 
                                                                          
2. Népjóléti Bizottság az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 
 
- Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére        25.000,-Ft 
(a „Színek, hangok, hangulatok” rendezvény anyag költségeihez 
 
3. DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 ”Nostru” – szociális városrehabilitáció „2” 

Kaposváron Programalap keretösszegéből 
 
-Roxinház Alapítvány részére          920.000,-Ft 
-Roxinház Alapítvány részére         950.000,-Ft 
-Roxinház Alapítvány részére         950.000,-Ft 
 
4. dr. Szép Tamás képviselői keretének terhére 
 
- a CSIBE Intézet Alapítvány részére          20.000,-Ft 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. augusztus 31. 
 
 



 
-----24. Előterjesztés a „Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata” 

c. munkaanyag véleményezéséről----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Ami az előterjesztésben található, vélhetően egy részlete a készülő 
integrált települési stratégiának, az most csak tájékoztató, vagy azzal kapcsolatban is tehetnek 
fel kérdést, fogalmazhatnak meg javaslatot, vagy csak később, amikor azt az anyagot 
tárgyalják?  
 
Szita Károly polgármester: Június hónapban még kell tartaniuk egy rendkívüli Közgyűlést a 
kaposvári ITS-ről. Van egy törvényi előírás mely szerint június 30-ig – nem elfogadni, mert  
az ősszel lesz – tárgyalniuk kell. Azt kéri, hogy majd akkor tegyen javaslatot.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Tegnap kapták meg az anyagot, amit tárgyalnak, korábban már 
véleményezték és támogatta a Közgyűlés. Most annak a programjáról van szó, a koncepció 
végrehajtása, hogy milyen elvek mentén fog ez történni. Amit leginkább módja volt és ez 
indokolható is, hiszen a Marketing és  Turisztikai Bizottsági elnökként az ehhez kapcsolódó 
részt tanulmányozta, hogy ott milyen intézkedések és prioritások vannak tervezve. A 3.3 
prioritás szól a megye turisztikai potenciájának a fejlesztéséről és növeléséről. Ez a 
prioritáshoz kapcsolódóan vannak intézkedési területek. Mindegyik meghatározza azt a 
turisztikai magterületet – mindegyiknél azonos –, amit a megye fejleszteni akar. Az egyik 
magterület Kaposvár és vonzáskörzete. Amikor feltünteti a turisztikai magterületeket, a 
program mellé rendeli azt is, hogy milyen kiemelt turisztikai termékeket és kiemelt turisztikai 
területeket kíván az intézkedésekkel támogatni. A felsoroltak között nem szerepelt az, amit 
javasolt a bizottsági ülésen, hogy Kaposvár számára fontos lenne, hogy a kulturális turizmus 
és a lovas turizmus is a preferált intézkedési területek között legyen számon tartva, mert  
számukra ez fontos lenne. Ha kiegészülne mindegyik intézkedési területnél a felsorolt kiemelt  
turisztikai területet a lovas turizmussal és a kulturális turizmussal, akkor szerinte helyben 
vannak. Áttanulmányozta az anyagnak ezt a területét, ami a turisztikai potenciál fejlesztéséről 
szól, abban nem látta felsorolva a lovas és kulturális turizmus fel lenne tüntetve. Lehet, hogy 
máshol igen, de itt a 3.3 fejezetben nincs benne. Ezért javasolta, hogy a Közgyűlés támogassa 
ezt a javaslatot, mert Kaposvár számára ez a két terület rendkívül fontos. A 3.3 prioritás 
intézkedési területei között a kiemelt turisztikai területeknél legyen feltüntetve a lovas  
turizmus és a kulturális turizmus, ez a határozati javaslata.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az egyik legfontosabb anyaga legyen a Somogy Megyei 
Közgyűlésnek és Somogy megyének, ezen belül Kaposvárnak. Ehhez képest az anyaghoz 
véleményt nem tud nyilvánítani, lehet, hogy az anyag jó, lehet, hogy hiányos. Tény, hogy 
vannak benne hiányzó részek, amit nem kaptak meg, munkaanyagnak minősül és egy napot 
kaptak rá. Aki ezek alapján ilyen fontos kérdésben javaslatot tud tenni, kiegészíteni, vagy 
véleményt tud nyilvánítani, az előtt megemeli a kalapját. Személy szerint tartózkodni fog az 
előterjesztés kapcsán.  



Szita Károly polgármester: Több, mint 200 oldalas anyag és nem elfogadniuk kell, mert  
ÁROP-os anyag lévén időnként meg kell állniuk és időnként tárgyalniuk kell ezt az anyagot, 
valamikor ősszel kell végleges formába önteniük és elfogadniuk. Semmi akadálya nincs, sőt 
erősítsék meg, amit tanácsnok úr mondott a lovas és turisztikai turizmus tekintetében. 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Említette polgármester úr, hogy több mint 200 oldalas az anyag, 
viszont csak 139 oldalas anyagot kaptak meg. Lehet, hogy van még más is, de akkor ők a 
teljes dokumentációt nem látták. Osztja Szép Tamás képviselő társa véleményét. 
 
 
Szita Károly polgármester: Felelőtlenségnek tartja, hogy előző este kapták meg az anyagot. 
Véleménye szerint azonban azért előző este kapták meg az előterjesztést, mert a kollegái 
reggel kapták meg az anyagot a megyétől. Azt a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, 
melyet a Marketing és Turisztikai Bizottság javasolt. Kéri, hogy támogassák. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3115   Száma: 14.06.12/24/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Marketing és Turisztikai Bizottság javaslatának elfogadásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3116   Száma: 14.06.12/24/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80.00 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 20.00 16.67 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
144/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Somogy Megye Területfejlesztési 

Programja és hatásvizsgálata” c. munkaanyagokat és az azokban foglaltakkal egyetért azzal, 
hogy a dokumentum 3.3.2. pontját – „A prioritás keretében tervezett intézkedések 
bemutatása” – kéri kiegészíteni a Kaposvár és vonzáskörzete számára fontos kulturális és  
lovas turizmus tématerülettel. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2014. június 13. (határozat megküldése) 
 
 

-----25. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás megvásárlására érkezett ajánlatról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3117   Száma: 14.06.12/25/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
145/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 624/A/12 
hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakás értékesítésére Horváth Lilla Kaposvár, Hegyi u. 1/D. és Dávid Zoltán Kaposvár, 
Béke u. 27.4.1. szám alatti lakosok által együttesen benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, az értékesítésre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 624/A/12 
hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakást Horváth Lilla Kaposvár, Hegyi u. 1/D. és Dávid Zoltán Kaposvár, Béke u. 27.4.1. 
szám alatti lakosok részére értékesíti az alábbi feltételekkel: 
 
- az ingatlan vételára bruttó 11.000.000,-  Ft (8.661.418, Ft+Áfa); 
- az ingatlan 10.000,- Ft + Áfa értékbecslési díjának megtérítése vevőket terheli; 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése a vevő költsége és kötelezettsége, 
- a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése vevő költsége és  
kötelezettsége, 
- a Közgyűlés kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít vevők részére oly 
módon, hogy a vételárból  a szerződés aláírásának időpontjában 9.000.000,- Ft-ot 
kötelesek megfizetni, mely vételár részletbe vevők által befizetett egymillió Ft bánatpénz 
beszámításra kerül, a fennmaradó 2.000.000,- Ft vételár tartozást vevők az alábbi 
ütemezéssel kötelesek megfizetni:   
- 2015. május 30. napjáig 800.000,- Ft,  
- 2016. május 30. napjáig 600.000,- Ft,  
- 2017. május 30. napjáig 600.000,- Ft;  
 



- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja és ezzel 
egyidejű leg elállási jogot köt ki arra az esetre, ha a vételár megfizetésére határidőben nem 
kerül sor. 

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

-----26. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
hasznosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3118   Száma: 14.06.12/26/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
146/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott,  hogy a  Kaposvár, Fő u. 78. sz.  
 alatti (hrsz.: 604)  lakóház megnevezésű  ingatlanában lévő bérlakásokat a lakásrendeletben 
szabályozottak szerint, az  üres lakásokat, valamint a nem lakás célú helyiséget a hatályos   
vagyonrendelet  előírásai szerint nyilvános  pályázat keretében értékesíti. 
  
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:        Molnár György   igazgató 
Határidő:                  2014.   július 31. (Társasház alapító okirat elkészíttetésére ) 
                                 2014.  augusztus 31. ( pályáztatás)   



-----27. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatokról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Jelen pillanatban két orvosi rendelő felújítása folyik saját erőből.  
Most nyílik meg a pályázati lehetőség beadni és azt javasolják, hogy a Rét utcai orvosi 
rendelővel kezdjék, aztán a Béke utcaival. Az Ezredév utcaival egyelőre várjanak, mert  
kiment már úgy is a pszichiátria, most mérik fel a kollegái műszakilag az ingatlan állapotát. 
Elkérnék az államtól és akkor végre megoldódna a kismamagondozónak, a terhes gondozónak 
is a végleges elhelyezése. 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3119   Száma: 14.06.12/27/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 10:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
147/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás  
fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-3.1.3/G-14 

kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a Rét u. 4. szám alatti rendelőépület felújítására. A 
pályázatban tervezett tevékenységek összköltsége 104.600.000 Ft. A pályázott támogatás  
összege 60.000.000 Ft 

 
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 44.600.000 Ft-ot a 
felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja. 



A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. június 26. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-3.1.3/G-14 

kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a Béke u. 31. szám alatti rendelőépület  
felújítására. A pályázatban tervezett tevékenységek összköltsége 61.100.000 Ft. A 
pályázott támogatás összege 60.000.000 Ft. 

 
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 1.100.000 Ft-ot a 
felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. június 26. 
 
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 

Szita Károly polgármester: Egy rövid szünetet tartanak és folytatják a nyílt ülést, 1 
előterjesztés van még, amit meg kell tárgyalniuk. Csutor tanácsnok úr, nem az a megoldás, 
hogy 8 óra helyett 9-kor kezdjenek, hanem az a megoldás, hogy ne vigyenek be előterjesztést 
rendkívüli ülésre. Ne legyen rendkívüli bizottsági ülés és ez a kollegái felelőssége lesz ezt 
követően, ami nem készül el határidőre, az megfelelő konzekvenciákat figyelembe véve nem 
kerül képviselő-testület elé és nem lesz rendkívüli bizottsági ülés reggel 7 órakor.  
 
 

-----30. Tájékoztató a KOMETA ’99 Zrt. aktuális helyzetéről, az üzleti terv 
teljesítésének alakulásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A Közgyűlés utolsó napirendi pontja a KOMETA ’99 Zrt. 
beszámolója, ezt negyedévente Közgyűlési döntés értelmében tárgyalják. Köszöntötte a 
megjelent vendégeket. Információja szerint egy prezentációt a jelenlegi állapotokról a 
gazdasági igazgató úr dr. Prohászka Balázs tartja, átadta a szót. 
 
dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató Kometa '99 Zrt.: „Köszönöm szépen! Tisztelt 
Közgyűlés, Polgármester úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy 
beszámolhatunk a Kométa tavalyi és az idei első három hónapjának a tevékenységérő l.  
Szeretném bemutatni azt, hogy ha nem is vagyunk nyereségesek, de azon az úton haladunk, 
hogy az elfogadott reorganizációs tervet teljesítve, azt mihamarabb elérjük, és errő l szeretnék 
most számot adni, hogy ezt hogyan tesszük. Éppen ezért először is nem a számokról, hanem a 



tendenciákról szeretnék beszélni. A lefelé menő vonal az a 2012-es évi tevékenységünket  
szemlélteti, a fölső folyamatos vonal az árbevételt mutatja, hogy hogyan alakult az árbevétel. 
A likviditás gyengülésével látszik, hogy jelentősen csökkent az árbevételünk, a szaggatott 
vonal a bruttó fedezetnek az alakulását mutatja és a pöttyös vonal pedig, az ebitdát, az 
amortizációval csökkentett, pénzben kifejezhető üzemi eredményt mutatja. Látszik, hogy 
2012-ben 0 alatt volt ez, 2013-ban a piros pöttyös vonal a 2013-as téli érték már 0 fölött volt 
és az árbevételnél meg látszik, hogy ezt a jelentős árbevétel emelkedés tette lehetővé, amihez  
az Önök döntése, pozitív döntése során is hozzájutottunk, hiszen az Önök befektetése tette 
lehetővé, hogy ezt a növekedést elérjük. A fölső majdnem vízszintes, enyhén emelkedő  
vonalnak 2014. évi tervet jelenti, ezzel szerettük volna azt bemutatni Önöknek, hogy a 
tervünk nem elrugaszkodott, hanem igen is valós, hiszen az eddigi csúcsok fölött van. 
Kihívást jelent ugyan, de nem álmodunk, hanem ezt meg akarjuk valósítani. Hogyha az 
eredményekről számokban is be akarunk számolni, akkor, ha összehasonlítjuk a 2013-as évi 
beszámolónkban közzé tett számokat egyrészt az előző évi tényadatokkal, másrészt az idei 
tervadatokkal, akkor lehet látni azt, hogy jóval meghaladjuk a tavalyi számokat és  
megközelítjük a reorganizációs tervben elfogadott tervadatokat. Kék számokkal jelöltem 
azokat a százalékokat, amik mutatják a szerződésünkben kitűzött paraméterektől való eltérést. 
Ott 5 %-ot állapítottunk meg a szerződésekben, a befektetési szerződésekben, hogy annyi 
lehet az eltérés a tervtől. Itt egyedül az üzemi eredménynél van egy magasabb százalék, 
viszont alatta rögtön mutatok egy másik üzemi eredményt is, mert a tervben a késedelmi 
kamatokat nem az operatív költségek, hanem a pénzügyi költségek között szerepeltettük és az 
összehasonlítást, ha el akarjuk végezni, akkor a tényadatoknál is ezt átvezetjük, akkor már 
csak 4 % az eltérés. Azt el kell mondani, hogy az árbevételünket jelentősen tudtuk növelni, de 
még nem tudtunk pozitív eredményt elérni. Lehet látni azt, hogy jelentősen csökkentettük a 
veszteséget, hiszen 2,2 milliárdról 935 millióra lefaragtuk a veszteséget. 887 milliót  
terveztünk, ezt meghaladtuk ugyan, de én úgy gondolom, hogy ebben az évben el tudjuk érni 
azt a célkitűzést, amit erre az évre kitűztünk és ezt majd a későbbiekben az első negyedév 
taglalása során be is mutatom Önöknek. A mérleg oldalról, főleg az eszköz oldalról én túl 
sokat nem gondoltam, hogy szólnom kell, ez tükrözi a forgalomemelkedéshez kapcsolódó 
tényeket. Emelkedett a vevőállományunk, emelkedett a készletállományunk, de ezen az 
oldalon túlzottan más megállapítást nem lehet tenni. A forrás oldalon ott van egy kitűzött 
mutató, szintén a befektetési szerződéseinkben, még pedig az, hogy a kötelezettségek terén a 
tervet nem haladhatjuk meg nagyobb, mint 5 %-kal, itt lehet látni, hogy 4 %-kal haladtuk meg 
a kötelezettségek téren a tervezett értéket. A 2013-as évet nem csak számok mutatják, hanem 
tendenciákkal kezdtem és tendenciákról szeretnék most még beszélni, tehát nem számokról, 
nem értékadatokról, hanem százalékokról, hogy hogy tudtuk ezt elérni, és hogy tudtunk 
eredményjavulást elérni.  Tavaly is és idén még nagyobb tekintettel figyelembe vesszük a 
reorganizációs tervben foglalt útmutatásokat, hogy a nagyobb hozzáadott értékű értékesítést 
és termékeket növeljük, így lehet látni a készítménynél az előző évhez képest 11 %-kal adtunk 
el többet, az exportunk az 131 %-kal nőtt, tehát majdnem 2,5 szerese az előző évinek. A MAP 
a védőgázas csomagolt húst jelenti, ott 264 %-a az előző évi értékesítésnek és ennek az 
érdekében nagyon sokat megteszünk, erről majd még lesz szó. Ráadásul azt is lehet látni, 
hogy megkezdtük a védőgázas csomagolt húsoknak nemcsak a belföldi,  hanem az export 
értékesítését is, igaz, hogy még csak kis mértékben. A létszámot hogyha vizsgáljuk, az előző 
évi 477 aktív főhöz képest az aktív létszámot 483 fővel zártuk, tehát 7 fővel növekedett az 
aktív létszám. Hogyha a fizikai dolgozókat vesszük figyelembe a 394 aktív fizikai 
dolgozóhoz, tanulva a korábbi évek tapasztalataiból, hogy nem szabad rögtön felvenni 
dolgozókat, hogy esetleg egy hanyatlás, vagy egy vevő kiesése esetén el kelljen bocsájtani.  
Egyelőre úgy döntöttünk, hogy a növekedés elején kölcsön veszünk munkaerőt és  
amennyiben ez tartósnak tekinthető, akkor kezdjük el növelni, amit lehet is látni a rózsaszín 



hátterű ábrán, hiszen összesen 30 főt foglalkoztattunk kölcsönből és szakmunkás tanulókat is 
foglalkoztattunk ez 26 fő volt, tehát összesen fizikai állományban 450 fő dolgozott az év 
végén, az év elején. Az első 5 hónapban a kapacitás további növekedésével, illetve a rendelési 
állomány további növekedésével ezt növeltük, és ez az össz foglalkoztatott fizikai létszám 
már 468 fő, tehát 18 fővel növeltük és látszik az, hogy nemcsak a kölcsönzött munkaerő, ott 
nagyon gyengén volt a növekedés, inkább már a saját munkaerőnket növeltük. De nemcsak 
arról akarok beszélni, hogy hány főt foglalkoztattunk, hanem milyen a jövedelme ezeknek a 
dolgozóknak. A tagoknak a tavalyi évben, ha megnézzük, akkor a minimálbér, a 
szakképzetlen állományban 98 e/Ft volt a havi bér, a szakképzetteknél 114 e/Ft. Megszereztük 
a Somogy megyei átlagot, 130 e/Ft-os havi jövedelmet jelent, a Kométa tavalyi átlaga 162 
e/Ft volt. Megszereztük a legnagyobb versenytársunknak szintén az egy főre jutó jövedelmét, 
az pedig 158.700.- Ft volt. Ami azt jelenti, hogy nemcsak növeljük a dolgozókat, hanem meg 
is próbáljuk őket eltartani is, hogy jól meg tudjanak élni.  Sokkal nagyobb jelentőséget  
tulajdonítok a tavalyi beszámolóhoz képest az idei első negyedévnek már, mert a 
reorganizációs tervet ugyan elkezdtük megvalósítani tavaly, de az idén lendült be igazából 
annak a megvalósítása. Itten pár számot kiemeltem, de lehet látni azt, hogy az árbevételünket  
majdnem 2 milliárd forinttal megemeltük a tavalyi év azonos időszakához képest. Pontosan 
1.940 ezer forinttal és a tervet is az árbevételünk meghaladta 168 millió forinttal. Az üzemi 
eredményt vizsgáljuk, azt lehet látni, hogy 143 millió forinttal jobb az üzemi eredményünk a 
tavalyi évhez viszonyítva és mindössze 3 millió forinttal maradtunk el a tervezetnél. Itt 
százalékot nem is mutattam ki, mert 1 millió meg 3 millió forintos eltérést, azt nagyon nehéz 
értékelni százalékokban. 1 millió forintnál nagyon magas eltérés is kijöhet, százalékban 
közben nem is értékelhető igazából. Az ebitda tehát a pénzben realizált üzemi eredményünk 
és jelentősen javult. A tavalyi 62 millió forinthoz képest, 161 milli forintos ebitdat értünk el, 
ami 99 millió forint javulást eredményez. A mérleg szerinti eredményünkben elmaradás van a 
tervtől, erre a következő lapon adok számot, hogy mibő l is eredő ez az elmaradás. A fő  
eltérések, amik az üzemi tervtől való eltérésre hatottak a szennyvíztisztító beruházásunknak a 
késedelme. A kivitelezők és a tervezők hibát vétettek és nagyon sokat kellett dolgoznunk 
azon, hogy ezt a hibát kijavítsuk. Jelenleg ez már megtörtént és a próbaüzem folyik a 
szennyvíztisztító üzemünkben. Ez havi 6-7 millió forintos költségtöbbletet jelentett nekünk, 
mind a tavalyi év utolsó negyedében, mind az idei év első negyedében. Bízunk abban, hogy a 
nyár végére ezt már realizálni tudjuk és ezzel is csökkenteni tudjuk a költségeket. A másik 
költségtöbblet a kamatoknál jelentkezett. 44 millió forinttal fizettünk ki több kamatot, így a 
reorganizációs terv alapján elkezdtünk tárgyalásokat folytatni a bankjainkkal. A kondíciók 
javítása érdekében, hiszen a tőke szerkezetünk sokat javult az önök döntésének is 
köszönhetően. Javultak folyamatosan az eredményeink és egy belátható reális tervet tettünk le 
a bankok elé, melyet a bankok méltányolni szoktak. A bankok többségével a megállapodást 
megkötöttük és ténylegesen jelentős kamatcsökkentésben állapodtunk meg. Egy banknak 
hiányzik még a döntése és ha minden igaz, ezekben a percekben a UniCredit Banknak most ül 
össze a hitelvizsgáló bizottsága és hozza meg a végleges kondícióinkra vonatkozó döntését. 
Amint ezek a döntések véglegesek, és írásban megkapjuk, természetesen még ez közgyűlési 
jóváhagyást is igényel, és önök elé fogjuk terjeszteni, de jelentős átstrukturálás, amit fog 
eredményezni. Ami azt jelenti, hogy a rövidtávú hitelekből középtávú hitelek lesznek, tehát 
lassabb ütemmel kell számolnunk, ami a likviditásunkat javítja és kamatmargók, a kondíciók 
azok javulnak, amik költségelőnyt és nyereség elérést jelent és nyereség elérését teszi 
lehetővé. Tulajdonképpen a harmadik nagy tényező, ami a legnagyobb a 94,5 millió forint az 
egy nem realizált árfolyamveszteség, minden hónapban, minden év végén, de minden 
hónapban is átértékeljük az aktuális árfolyamnak megfelelően a kötelezettségeinket és a 
követeléseinket. Az adott árfolyam különbözetet lekönyveljük konzervatív módon, így az első  
negyedév végi 94 millió forintos nem realizált árfolyamnyereséget kellett lekönyvelnünk, ami 



az árfolyamváltozásakor a következő hónapban így például május hónapban pozitív szám, ez 
tehát már javítani fogja az eredményünket. Az üzletfejlesztésünk az szakadatlanul zajlik 
tovább, és amit az előbb elmondtam, azt egy kicsit bővebben mutatom be, benne van a 
táblázatban. Későbbiekben még emelek ki adatokat, de szeretném bemutatni azt, hogy minden 
területen, amit itt bemutatunk, szinte minden területen fejlődés van az előző évhez képest és 
meghaladjuk a tervezett adatokat is. A készítmény értékesítésünket az előző évhez képest 32 
%-kal növeltük meg az első három hónapban és 11 %-kal haladtuk meg a tervet. A hús  
értékesítésnél sokkal nagyobb az arány köszönhető ez jó részben a MAP-val jelölt védőgázas  
értékesítési tevékenységünknek. Ott több mint kétszerese a tavalyinak és 7 %-kal magasabb a 
tervezetnél. Nagyon fontos hogy növeljük az exportunkat is, ez sikerült a húsnál is, de még 
inkább a készítménynél és ami nagyon fontos, hiszen ez hozza az eredményjavító tényezőket, 
az eredményjavító befolyásokat a cégünknek 94 %-kal növeltük az exportunkat az előző 
évhez képest és 4 %-kal vagyunk magasabbak a tervnél. Itt még kiemeltem egy pár fontos 
figyelembe veendő tényezőt, nemcsak exportban, hanem belföldön is növeljük a készítmény 
értékesítésünket, erre a következő diánkon kitérünk, hogy ezt hogyan sikerült elérnünk. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Kométa márkanév alatt eladott termékeket 28 %-kal tudtuk 
megnövelni, ami azt jelenti, hogy a Kométánál a saját márka aránya az 69 % a kereskedelmi 
márkák 31 %-ával szemben. Ipari átlagban ez csak 60 és 40 %, tehát több saját márkás 
terméket adunk el a versenytársainknál és ez fontos, hiszen ezek értékesebbek és nagyobb 
hozzáadott értékű, több nyereséget tartalmazó termékek. Minek is volt köszönhető, hogy 
belföldön többet tudtunk értékesíteni készítményből, több éves szünet után végre elkezdtünk 
tudni reklámozni is nagyon fontosnak tartjuk az üzletfejlesztés szempontjából, hogy 
reklámozzuk magunkat. Önök is találkozhattak az utcán, az utak mellett ezzel az 
óriásplakáttal, ez egy nagyon fontos és nagyon jó eredménykampány volt. Ezt kiegészítették 
szórólapok is és televízió bannerek is. Nagyon fontos volt, hiszen a vásárlóknak a tudatos 
magatartását tudjuk javítani, nem írtam le, de azért is nagyon fontos volt, mert az összes 
partnerünk, mind a banki partnereink, mind a beszállító partnereink látták, hogy létezünk, 
látták, hogy vagyunk és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk minden partnerünktől. 
Nagyon fontos, hogy erősítsük a létünket, hiszen a húsiparban nem az a jellemző, hogy a 
vállalatok erősödnek és fennmaradnak, hanem pont az ellentettje. Hiszen a szeletelt 
termékeket 46 tonnáról 150 tonnára tudtuk javítani az előző év azonos időszakához képest. 
Nőtt a márka ismertségünk, amit már a nielsen, különböző piac felmérő társaságok 
visszajelzése alapján is láthatunk. Még egy fontos üzletfejlesztési tényezőről szeretnék 
beszámolni, az orosz exportról tavaly is beszéltünk, végül is novemberben kaptuk meg a 
készítményekre az export engedélyt. Sajnos januárban állategészségügyi okokra hivatkozva 
az európai uniós importot az orosz hatóságok letiltották a nem hőkezelt készítményekre, ezért 
húsokat mi sem tudtunk már kiszállítani. Maradt is itt termékünk, amit azóta már elkezdtünk 
értékesíteni. Viszont a hőkezelt termékeket továbbra is el lehet adni az orosz föderációban, 
ezért kidolgoztuk azt, hogy olyan hőkezelésnek vetjük alá az odaszánt termékeket, amelyeket 
már értékesíteni tudunk, többek között a bacont és a császár szalonnát. Ennek a révén elértük, 
hogy ebben a hónapban már 140 tonnát tudunk értékesíteni orosz ország felé. Ebben 
segítségünkre játszik az is, hogy az orosz hatóságok valószínűleg az európai uniós tárgyalások 
és WTO-val való tárgyalások nyomán le fogják venni az általános tilalmat az importról. 
Viszont ennek ellentételezése érdekében különböző cégeket egyenként tiltottak ki az orosz 
piacról, így Magyarországon is a főbb vetélytársaink is kitiltásra kerültek. Ennek is  
köszönhető, hogy most hirtelen ilyen nagy mennyiséget tudunk eladni, dupláját is el tudnánk 
adni, ha kapacitásunk lenne. Ezen dolgozunk, hogy a kapacitásainkat, hogyan tudjuk még 
jobban kihasználni, hogyan tudunk a hőkezelő kemencékbe még több terméket berakni, hogy 
még többet tudjunk kiszállítani.  Hozzátartozik még az eredmény javításunkhoz, arról is  
számot kell adnom, hiszen a reorganizációs tervben előírtunk saját magunknak különböző  



költségcsökkentéseket. A tanácsadók segítségével felmértük, hogy 2013 első félévében 
felmértük, hogy 570 millió forintot lehetett volna különböző intézkedésekkel megtakarítani és  
készítettünk egy ütemtervet, hogy évente mennyit fogunk ebből realizálni. Ahogy lehet látni 
erre az évre 106 millió forintos költségmegtakarítást tűztünk ki és ennek nagy ütemben neki is  
álltunk. Az első 5 hónapban 67 millió forintot sikerült megtakarítanunk összességében, 
látható, hogy a sorok között van egy mínusz szám is, ott nagy erőkkel dolgozunk, hogy ott is 
plusz legyen. Nem megtakarítás, hanem túllépés volt, de ez már benne van a 67 millió 
forintban, amit már eddig elértünk. De viszont nem álltunk meg a reorganizációs tervben 
foglalt feladatoknál, hanem tovább is gondolkozunk és növeljük a hatékonyságunkat. Így a 
beszerzési tevékenységünknél újra tendereztük a beszállítóinkat és az első 5 hónapban már 51 
millió forintot az újonnan kialkudott áraknak megfelelően meg tudtunk takarítani. Ez 
köszönhető önöknek is hiszen más partnerként tekintenek ránk most már a városi háttérrel, 
mint korábban önök nélkül. Dolgoztunk azon is, hogy hogyan tudnunk racionalizálni, így az 
újonnan beszerzett védőgázas csomagológépek lehetővé tették, hogy sztenderdizáljuk a 
műanyag tálcákat, amibe ezek a húsok bekerülnek, így 4,4 millió forintot már 
megtakarítottunk ebből az elmúlt 1 hónap alatt, teszem hozzá, mert 1 hónapja működnek ezek 
a berendezések. Tehát ha végig számoljuk, csak a tálca sztenderdizálásából egy 1,5 év alatt ez 
a beruházás megtérül,  nem beszélve arról a nyereség előnyről, amit a többletértékesítés 
lehetővé tesz számunkra. Nem realizálódott, csak a jövőre nézve fog realizálódni az energia 
ellátás során előütemezett megtakarításunk, hiszen sikerült megállapodni az energia 
szállítókkal és a 2013 évhez képest 2015-ben 42 millió forinttal kevesebbet fogunk költeni 
áramra és gázra. Ennyit szerettem volna elmondani az előző évről és az első 5 hónapról. 
Remélem, hogy sikerült megvilágítanunk számukra, hogy mi az, amit csinálunk, és hova 
szeretnénk eljutni és hogyha bármilyen kérdésük van akkor én magam és az ügyvezető 
igazgatónk Pedranzini úr is szívesen áll rendelkezésükre. Köszönöm szépen.”  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Nem volt szó a korábbi beszállítókról, akikkel ugye megállapodást 
kellett kötnie a cégnek. A kérdés, hogy hol tart ennek az ütemezése, sikerült-e a korábban 
tervezett megállapodást megkötni a beszállítókkal? Tulajdonrészhez jutásról van szó, kb. 200 
millió forint értékben van tervezve, ennek az ütemezése jelen pillanatban hol tart, sikerült-e 
megállapodni velük? 
 
Felder Frigyes tanácsnok: Tavaly is probléma volt és most is, hogy ez az anyag miért nem 
volt korábban elérhető nyilvánosan a honlapon? Szívesen megismerték volna. A város azért 
fektetett 2 milliárdot ebbe a cégbe, mert 900 munkahelyről van szó. Tavaly is 450 volt, most 
470 fő, ezt egy kicsit kevésnek érzi. Az anyagban elhangzott, hogy a hőkezelt termékeknek az  
exportja kb. 140 tonna havonta, ez kb. 7 kamiont jelent. Jól érti, hogy havonta 7 kamionnyi 
áru van? Fontos kérdése, hogy ez a befektetés, hogy látják, Kaposvárnak ez mikor fog 
megtérülni az eddigi számok alapján? 
  
dr. Csató László tanácsnok: Nemrég tárgyalták itt a Közgyűlésen és bizonyára tudnak róla, 
a Kaposvár Kincse márkanévről,  ami a kaposvári termékekre vonatkozik majd. Hogyan 
kapcsolható össze a Kométa márkanév és a Kaposvár Kincse márkanév majd az  
elkövetkezendőkbe? A szennyvíztisztítóról említés történt, milyen lesz ez a tisztító? Teljes 
mértékű tisztítást végez a húskombinát, vagy csak előtisztítást? A beszállítók között sikerült-e 
esetleg Somogy megyei, vagy közeli régiós telepekről a szállítást növelni, hogy ezzel is 
esetleg csökkenteni lehetet-e az önköltséget?  



Borhi Zsombor tanácsnok: A táblázatból az látszik, hogy szépen alakulnak a számok, de 
még van veszteség. Kérdése volt, hogy mikorra prognosztizálják azt, hogy a veszteség az 
pozitívba fordul, és már nyereségessé válhat a cég? 
  
Kiss Tamás képviselő: Kérdése arra vonatkozott, hogy amennyiben ez üzleti titoknak is 
minősül bizonyos része az előterjesztésnek, hogy legalább zárt anyagban az elmúlt napokban 
miért nem sikerült megkapniuk? Illetve, ha a Kormánynál a dél-dunántúli sertésprogram, mint  
olyan egy kiemelt szerepet játszik, akkor mennyiben sikerül legalább Dél-Dunántúlról növelni 
a beszállítóknak az arányát? Illetve hogy alakul a beszállítók aránya, mennyi a külföldi,  
mennyi a belföldi beszállítóval dolgozik a cég? 
 
dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató: A honlapra nagyon szívesen készít egy rövidített 
prezentációt, hogy azt közzé lehessen tenni. A létszámot illetően, azt folyamatosan növelik. 
Volt egy tavalyi csökkentés, de ahhoz képest, ahogy a befektetést folyamatosan növelik. A 
900 főbe bele voltak értve az indirekt dolgozók is, a beszállítóknál dolgozók is. Azáltal, hogy 
a sertés feldolgozásuk növekszik, a beszállítóknál is növekszik a létszám, hiszen tavaly volt 
olyan időszak, hogy heti 3000 sertést vágtak. Az idei évben 5-7000 sertést vágnak hetente, ez  
mindenképpen azt követeli meg, hogy ott a létszám ne csökkenjen, inkább növekedjen. A 140 
tonna tényleg 7 kamionnyi áru, ez most egy partnerrel kötött megállapodásnak köszönhető. 3-
4 hete keresték meg azok a partnerek, akik eddig máshonnan vették a terméket. Úgy 
számolnak, hogy megpróbálják biztosítani azt, ha eljönnek, akkor ne hagyják őket ott. A 
vevőktől egy kauciót kérnek annak érdekében, hogy tartósan vigyenek tőlük árut. Másrészt 
biztosítják is a fizetésüket, mert vagy előre fizetnek, vagy ha kaució van, akkor fizethetnek 
halasztott fizetéssel, mivel biztosítaniuk kell a pénzügyi biztonságát a cégnek. Ez a 140 tonna 
azt eredményezi, hogy teljesen ki van használva a hőkezelő kapacitásuk, tehát tovább kell 
dolgozniuk azon, hogy hogyan tudnak többletkapacitást teremteni ahhoz, hogy többet 
szállítsanak ki. Ahogy a reorganizációs tervben is benne van, 5 év alatt számoltak a 
megtérülésre, vagyis a befektetés visszafizetésére, de közben fizetik a városnak a hozamot. 
Idén szeretnének nullszaldósak, jövőre nyereséget hozni, és ha nyereségesek, akkor a 
városnak fizetendő hozam is növekedni fog. A Kaposvár Kincsével kapcsolatban hallotta a 
híradóban és várják azokat a feltételeket, hogy minek alapján lehet ezt a márkanevet elnyerni.  
Szerinte a cégnek segítene abban, hogy a régióban jobban tudják a termékeiket értékesíteni. A 
szennyvízkezelővel kapcsolatban, egy teljes körű szennyvíztisztítást jelent. Biológiai, kémiai 
és fizikai tisztítást is jelent egyszerre. 1500 m3/napra van tervezve az üzem, ami azt jelenti,  
hogy megfelelő hatósági ellenőrzés után a megtisztított vizet a Kapos-folyóba lehet kiengedni. 
Beszállítók befektetése ki volt írva és két nagy beszállítóval már megállapodtak, amely hozta 
volna, hogy a többivel is megállapodjanak, 120 millió forintra már kötelezettséget vállaltak és  
ez növelhető is lett volna. Azonban olyan követelésekkel álltak elő, amit eddig nem tudtak 
teljesíteni. Jöttek volna azokkal a feltételekkel, mint a város, de akkor a város is vállaljon 
kötelezettséget az exitnél való kivásárlásra. 100 millió forintos részvénycsomag és annak a 
hozamjainak a kivásárlása kötelezettséget, ahhoz még Kormány engedély is kell, amennyire 
tudja, nem Közgyűlésnek kell jóváhagynia. Tárgyalnak továbbra is a beszállítókkal, de míg a 
legnagyobb befektetővel nem tudnak megegyezni, a többivel nem folytatják a tárgyalásokat, 
mert nincs értelme. A környékbeli beszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a dél-dunántúli 
sertésprogram egy jó program. A Kométa nagyon szívesen kiveszi a részét, azonban úgy 
döntöttek, hogy ebben az évben arra kell koncentrálnia, hogy egyrészt hozza, amit a 
szerződésekben megígért és saját magának is bebizonyítsa, hogy tud nyereséges lenni és tud 
nyereséget termelni. Folyamatosan dolgoznak a sertésprogram megvalósításán, de az 
energiáik legnagyobb részét a saját eredmények javítására fordítják. A közeli beszállítókat 
folyamatosan keresik és feltérképezték egyrészt Pécs környéki, Somogyszob és 



Székesfehérvár környéki beszállítókat találtak, akik kb heti 1200 sertést tudnak beszállítani.  
Egy probléma van velük, akkor szállítanak, ha 7 vagy 14 napra fizetik ki őket, a jelenlegi 21 
napi fizetési határidő helyett. Korábban 30 nap volt, viszont azt is tudni kell, hogy az 
oroszországi európai uniós tilalom következtében a sertések elkezdtek kiözönleni Szerbiába 
és onnan az oroszokhoz. Itt hamarabb kifizetik a sertések árát, ezért be kell tartaniuk azt, amit  
a beszállítók követelnek. Ha a közeli beszállítókat kifizetik 7 és 14 napra, abban a pillanatban 
elterjed a piacon és mindenki erre a fizetési határidőre törekszik. A banki megállapodások 
megkötésével sokat tárgyaltak a biztosítókkal, ennek következtében meg fognak emelkedni a 
biztosítási keretek és a beszállító is szállítani fog. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: A prezentációban büszkén mutatta Prohászka úr, hogy most már 
telik marketingre és  ez mennyit jelent a cégnek. Azt javasolná, ne csak marketingre 
próbáljanak áldozni, hanem PR-re is. Az egyik hírportálon olvasott egy íz tesztről, ahol a 
Kométa egyik terméke nem szerepelt túl jól és semmi reakciójuk nem volt rá. Azt javasolja, 
ha tehetik a marketing mellett áldozzanak a PR-re is, figyeljék ezeket a hírportálokat. Ami 
megjelenik a Kométával kapcsolatban, próbálják meg cáfolni, vagy olyan lépést tenni, ami 
egy kicsit ellensúlyozza azt, ami negatív megjelenés a sajtóban a vásárlókat ez 
befolyásolhatja. A beszállítókkal kapcsolatos megállapodásokat illetően gyakorlatilag ott 
tartanak, ahol eddig is. Az előző prezentáció alkalmával is 120-130 millió forint értékben 
sikerült megállapodni, mikorra várható a nagyokkal a megállapodás?  
  
 
Felder Frigyes tanácsnok: Kérné, hogy a honlapon legyen nyilvános ez az anyag, ha erre 
lehetőség van. A munkahelyekkel kapcsolatban elfogadja, hogy a 900 főt arra a keretre 
értették, de akkor most ez mennyi, ha beszámítják a beszállítóknál foglalkoztatottakat is. 
  
 
dr. Lamperth Mónika képviselő: Csatlakozik Felder képviselő társához a tekintetben, hogy 
a képviselők tájékoztatását és informálását egy kicsit elmélyültebben kellene megcélozni. 
Azok a táblázatok, nincs kétsége, hogy precizek és pontosan kerültek ide, de egy képzett 
közgazdásznak is kell idő, hogy ezeket elemezze, az összefüggéseket átlássa. A képviselők 
nem mind képzett közgazdászok, de pontosan tudják, ha közpénzből 2 milliárd forinttal egy 
üzleti vállalkozásban vállaltak részt, az azzal a felelősséggel jár, hogy utána kell tudni járniuk, 
hogy hol tartanak ezek a dolgok. Mindenképpen kellene előzetesen írásos anyagot kiadni a 
képviselőknek. Szeretne egy határozati javaslatot tenni, a következő tájékoztatás előtt írásos 
anyagot kér a Közgyűlés. 
  
 
dr. Csató László tanácsnok: Másképp látja a helyzetet, mint a képviselő társai. Úgy 
gondolta, hogy ez a prezentáció a képviselő-testület egy jó áttekintést adott arról a 
folyamatról, ami a Kométa vállalatban történik. Akkor is, ha üzleti titokként kell kezelni, jól 
látták azt az irányt, ami fele megy a Kométa. Tudja, hogy a vezetés annyira korrekt, hogy 
azok a számok, amelyek bemutatásra kerültek, ahhoz kétség sem férhet. Látják, hogy szépen 
megy előre pozitív irányba. Kaposvár lakosságára megfogalmazható az, hogy az a támogatás, 
amit a város adott, azt jó helyre adta, mert megőrizte a munkahelyeket, valamint a közösség 
számára is eredményt hoz. Minden remény meg van az iránt, hogy a tervek megvalósuljanak.   



Felder Frigyes tanácsnok: Szerinte képviselő társa félreértette. Nem arról van szó, hogy nem 
bíznak meg a számokban, arról van szó, hogy 2 perc alatt nem lehet körültekintően átnézni. 
Ahhoz, hogy megértsék a számokat, le kell ülni és át kell nézni az anyagokat, kevés az idő  
arra, hogy értékeljék.  
  
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előző alkalommal is többükben megfogalmazódott és kérték, 
hogy ne így legyen. Miért tárgyalják így az anyagot, megállapodtak, hogy a képviselők írásos  
anyagot fognak kapni és  most sem kapták meg. Szóbeli prezentáció alapján kell 
véleményezniük és elfogadniuk az előterjesztést. 
 
 
Szita Károly polgármester: Zárszóként elmondta, vásárolják a Kométa termékeit, mert  
finomak. Befektetésük már megtérült azzal, hogy ma nem lenne Kométa, ha nem léptek 
volna. Ma a város mentes lenne 200 millió forinttól, amit a Kométától kap és sokkal több 
munkanélkülije lenne. Bölcsen döntött akkor a testület és a lakosság. Vannak olyan dolgok, 
amelyeket az ember csak figyel. Egyszer azt figyeli, hogy ártalmas a sertés hús, most meg azt, 
hogy egészséges. Kapják meg legközelebb időben ezeket az anyagokat, ebben semmi titkos 
nincs. Minden anyagot adjanak oda, amitől nem félnek, hogy a konkurencia kezébe kerül.  
Hozzák nyugodtan nyilvánosságra, mert van mire büszkének lenniük. Elindultak egy 
folyamaton, viszont az, hogy negatív hírek hangoznak el a Kométáról ezt követően így lesz. A 
magyar húsiparban kiéleződött verseny folyik, ezért minden rosszat el fognak mondani a 
cégről. Ez így működik, de ezeket ne hagyják szó nélkül, ezekre fel kell készülniük. Kaposvár 
Kincse emblémát akkor kapja meg a Kométa, ha kiérdemli. Ezt a helyi termékek 
népszerűsítésére és propagálására szolgáló marketing eszköz, reméli, hamarosan bevezetésre 
kerül és a Kométa biztos részese lehet. A disznósok olyan feltételeket szabtak, amire ő nemet  
mondott, a város a saját pénzéből kivásárolja őket is. E tekintetben nem volt eredményes az a 
folyamat, amit e tekintetben folytattak. Nem tudták őket behozni, mert mindig olyan 
feltételeket mondtak, ami számukra volt teljesíthetetlen. Számára most is teljesíthetetlen, hogy 
a Közgyűlés pénzéből vállaljanak garanciát. Be kell fejezni már a témát, csak úgy, mint a 
bankokkal. Ne húzzák magukkal azokat az ügyeket, melyeket hónapok óta húznak. Köszöni a 
Felügyelő Bizottság észrevételeit, köszöni az Igazgató Tanács munkáját, amit a cég 
működését segítve fejt ki.  Nagyon fontosnak tartja a pozitív nullát ebben az esztendőben, a 
következőben pedig a szerény eredmény és még egy kemény év, hogy stabilak legyenek. Ez  
határozza meg a jövőjüket. Közösen elfogadták a reorganizációs tervet, ami megadja 
mindnyájuk számára azt a lehetőséget, hogy elérjék a pozitív eredményeket. Kérte, hogy 
támogassák a határozati javaslatot, hogy ezen túl írásos anyagot kapjon a képviselő-testület. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 
 

#: 3122   Száma: 14.06.12/30/0/A/KT 
Ideje: 2014 június 12 11:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
150/2014. (VI. 12.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a KOMETA’99 Zrt. 

aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            azonnal 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KOMETA’99 Zrt. 

aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének alakulásáról szóló napirend tárgyalása 
írásbeli tájékoztató alapján történjen. 

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2015. január 30. és azt követően félévente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szita Károly polgármester: Júniusban szeretné kérni a találkozás lehetőségét az ITS 
megtárgyalására. Még nincs kész az anyag, 4-5 nap, hogy át tudják olvasni, utána hívnák 
össze a Közgyűlést. Megköszönte a képviselők mai munkáját.  
 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

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


