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Testületi ülés ideje: 2014. augusztus 26. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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



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

 

Szita Károly polgármester: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, meghívott vendégeiket, a Hivatal megjelent munkatársait, és a Kapos Televízió nézőit. 
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, azért 
hiányoznak a Róth Miksa féle ablakok, mert 30 millió forintból rekonstruálják. Nagyon sok 
helyen repedések voltak rajta, a fémváz, ami tartotta nagyon meggyengült. A képviselők 
figyelmébe ajánlotta a Díszterem előtti, 500-nál is több képet magában foglaló kiállítást, 
amely megmutatja 16 ország Széchenyi emlékeit. Ez egy vándorkiállítás, melyet örömmel 
fogadtak azért is, mert a Széchenyi család szoros kötődéssel van Kaposvár és Somogy megye 
iránt. Kérte, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak választásáról szóló 
előterjesztést elsőként tárgyalják meg, mert ha a Közgyűlés megválasztotta őket, akkor esküt 
is tennének, hogy feladatukat végezni tudják.  
 
A munkaterv szerinti augusztus 28-i ülést augusztus 26-ra kellett módosítani pályázat 
benyújtási határideje miatt. 
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  
-Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi együttműködéseit az 
esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő (ÁROP-1.A.3.-2014) pályázat 
benyújtásáról,  
- a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti "üzlethelyiség" megnevezésű és a Kaposvár, Honvéd 
u. 11. szám alatti "műhely" megnevezésű ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló 
előterjesztéseket. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3139   Száma: 14.08.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 



158/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi együttműködéseit az 
esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő (ÁROP-1.A.3.-2014) pályázat 
benyújtásáról és  

- a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti "üzlethelyiség" megnevezésű és a Kaposvár, 
Honvéd u. 11. szám alatti "műhely" megnevezésű ingatlanok tulajdonviszonyainak 
rendezéséről szóló előterjesztéseket. 

 
 
1.) Előterjesztés a Kaposvár Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról 
 Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán HVI vezető 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert HVI vezető-helyettes      
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

      Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző                 
 
3.) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző                                   

 
4.) 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                                 
 
5.) Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről valamint a Kaposvár Megyei Jogú 

Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész              
 
6.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb módosítási 
igények támogatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész            
 
7.) Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 

építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató                               

 



8.) Előterjesztés a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózathoz történő 
csatlakozásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató                              
 
 
9.) Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 10. szám alatti ingatlannak a Magyar Nemzeti 

Levéltár ingyenes használatába adásáról a Somogy Megyei Levéltár elhelyezésére 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató                              
 

10.) Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 

 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató                            
 
11.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető        
 
12.) Előterjesztés a NewCinnabonCo Kft. által bérelt helyiség albérletbe adására 

vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató                              
 
13.) Előterjesztés a 2014. július 13-án bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató       
 
14.) Előterjesztés a 2014. augusztus 3-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató      
 

15.) Előterjesztés a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató                               
 
16.) Előterjesztés a Meteor Természetbarát Turista Egyesület helyiségigényéről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató                               
 
17.) Előterjesztés a kaposvári 6737 hrsz-ú (Császárrét) ingatlanon található, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő felépítmény megvásárlásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató                              
 



18.) Előterjesztés a kaposvári 9062/1 hrsz-ú (Nosztra) ingatlanon távközlési állomás 
elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató      
 
19.)  Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató      
 
20.) Előterjesztés a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató                              
 
21.) Előterjesztés a Greenextract Kft.-vel és a KBE Energiatermelő Kft.-vel kötött 

ingatlan adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog 
meghosszabbításáról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató       
 
22.)  Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató                               
 
23.) Előterjesztés Kaposvár, Nádasdi u. 49. 4. szám alatti lakás nem lakás céljára való 

bérbeadása tárgyában 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző    
 
24.)  Tájékoztató önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  Molnár György igazgató     
 
25.)  Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

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

26.) Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2014. II. negyedév) 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
27.)   Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató     
 

28.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi 
együttműködéseit az esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő (ÁROP-
1.A.3.-2014) pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató       



29.) Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti "üzlethelyiség" megnevezésű és a 
Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti "műhely" megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató     
 
30.) Előterjesztés a Kaposvár, Füredi utca 57-59. sz. alatt lévő helyiség nyílászáró cseréje 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató    
 
31.)  Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
  Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató           
 
32.) Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
 Előterjesztő:   Róth Zoltán tű. szds.                                     
      
                           
               

-----1. Előterjesztés a Kaposvár Helyi Választási Bizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester: Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt a napirenddel 
kapcsolatban tegye meg kiegészítését.  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta a Helyi Választási Bizottság tagjait illetően, 
mindazok, akik a korábbi időszakban a bizottságban dolgoztak, vállalták a következő 5 éves  
ciklusra is a részvételt. Nem változtatna a tagokon, akik kiválóan végezték munkájukat. Kérte, 
hogy fogadják el a javaslatot és válasszák meg a három tagot és két póttagot.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3140   Száma: 14.08.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
                 
159/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Helyi Választási Bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 
 

dr. Fekete László   ügyvéd, 
dr. Gálosi Vera   ügyvéd,   
Varga Róbert   nyugalmazott könyvtárigazgató   

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Helyi Választási Bizottság 

póttagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 
 

Csiba Ágota  középiskolai igaz gató 
dr. Csillag Attila   közjegyző-helyettes 

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

                               
                        

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 

 
 

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



 
Szita Károly polgármester: „Először a nyári fesztiváljainkról, amelyek véget értek hisz a 
Rippl-Rónai Fesztiválról már beszéltünk a júniusi képviselő-testületi ülésen. Ez volt a 
Futballfesztivál és a Kapos Fest is. Azt gondolom, hogy mindegyik nagyon nagy sikerrel 
zárult, a tekintetben is, hogy nagyon sokan voltak a városban, akik talán először látogattak 
Kaposvárra és azzal a reménnyel indítjuk útjára mindig ezeket a fesztiválokat, hogy olyan 
élményekkel mennek haza, hogy érdemes lesz majd esetleg mondjuk a focifesztiválnál a 
szüleikkel is visszajönni. Hozzánk 4000 fiatal jött Kaposvárra. A Kapos Fest pedig hozta azt a 
formáját, ami előbb utóbb világsikert fog hozni ennek a városnak, Kaposvárnak. Hisz 
mindenhol Kaposvár, mint házigazda neve elhangzik és ennek a reményében döntöttünk úgy, 
hogy az elkövetkező esztendőkben is egész biztos, hogy lesz Kapos Fest. Nagyon remélem, 
hogy nagyon sokáig, a költségvetésben szerepel is 65 millió forint támogatást adunk magának 
a Kapos Festnek. Ebből 45 millió forint az a közvetlen készpénztámogatás, amely a 
fesztiválra megy, és 20 millió forint az a természetben nyújtott támogatás, amit nem 
számlázunk le az Önök döntésének megfelelően a Kapos Fest számára. Egy hét csodálatos 
eseménysorozat volt és nem csak a Szivárvány Kultúrpalotában, aki ebben az időben nem volt  
szabadságon, hanem itthon volt, az élvezhette kint a köztereinken is. Elsősorban a Kossuth 
téren azt a kellemes hangulatot, amit maga a Kamarazenekari Fesztivál hozott ebbe a városba. 
Szeretném Önöket tájékoztatni arról is, hogy folyik a 6,2 milliárd forint értékű kaposmenti 
hulladékgazdálkodási programunk feldolgozójának az építése. Annak ellenére nincs  
határidőcsúszás, hogy volt olyan időszak, amikor a dózernak csak a kéménye látszott ki a 
csapadékvíz alól kint, a szennyvíztelep melletti területen. Akkor két nap alatt akkora 
csapadékot kaptunk, ami egy egész éves csapadékmennyiség volt, de nincs olyan csúszás, 
amit ne tudnának behozni erről tájékoztattak a kivitelezők bennünket. 118 település  
összefogásával, 118 település hulladékfeldolgozására, szakszerű kezelésére építjük az egészet. 
A szemük előtt folyik a Bereczk Sándor II.  program, amelyet szintén örömmel mondok, hogy 
annak ellenére, hogy nagyon megfogott bennünket az eső több esetben, de a nagy forgalmú 
utcákat jövő hét hétfőig, a tanévkezdésig át fogjuk tudni adni a forgalomnak. Ez azért fontos, 
mert Önök is majd látni fogják, hogy szeptember 1-jével ugrásszerűen megnő a 
gépjárműveknek a száma és szerettük volna addig elvégezni, legalább a nagy forgalmú 
utcáknak a felújítását. Ezekkel el fogunk tudni készülni, csak úgy, mint a köztereink 
átalakítása sem fogja akadályozni a forgalmat. Azért nem fogja akadályozni, mert akár a 
Teleki utca, akár a Széchenyi tér, akár az Irányi Dániel utca, vagy akár a Múzeum köz is 
olyan állapotban van, hogy részben elsősorban gyalogos forgalmat szolgál, másrészben úgy 
tervezzük, hogy a Miénk a város fesztiválig fognak elkészülni és akkor tudjuk majd átadni 
ezeket a területeket. Az út és a járda felújításaink addig még folynak. Szeptember 30-ig Tóth 
alpolgármester úr arról tájékoztatott, hogy a zártkertekben is, ott ahol kijelölt utcák voltak, 
amelyek javításra, felújításra szorulnak, el fognak készülni. Csak úgy, mint az intézmény 
felújításaink, négyszeresét költjük a tavalyi összegnek az intézmény felújításokra. 21 
helyszínen végzünk kisebb nagyobb munkákat. Arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy két 
nagy beruházásunk, ez nem felújítás, mert akkor összesen 350 millió forint az, amit költünk rá 
a Kaposfüredi Óvoda és a Szentjakabi Óvodának az átadása, a bővítése az kb. október 
közepére, október második felére várható. Mindegyik 110-110 millió forintba került, és ha 
arra jártak láthatták, hogy megújult a Petőfi tér, megújult a volt Domus Áruház és a Sávház  
közötti terület 1,2 milliárd forintért a társasházaival,  a köztereivel, a játszótereivel együtt. 
Örömmel tájékoztatom Önöket, amennyiben nem voltak részesei benne, akkor bánhatják. 
Augusztus 19-én a kaposváriak birtokba vették a megújult és megszépült Városligetet. 
Nagyon sokan voltak kint, mind 19-én, mind 20-án. Két-három dolog van még vissza a 
Városliget felújításánál, egyik – amelynek most kaptuk meg az építési engedélyét, a pénzügyi 
forrás rendelkezésre áll és egyből fogunk neki – két vizesblokknak a megépítése. Az egyik 



vizesblokk ott lesz, ahol a műfüves labdarúgó pályánk van, illetve kosárpalánkjaink és  
pályáink, a másik a gördülő sportok pályája mellett. Megrendeltük a gördülő sportok új 
eszközeit, új játékait. Ezek talán a hónap végére, szeptember harmadik hetére érkeznek meg 
és akkor egyből állunk neki, alakítjuk át, és a harmadik a kertészet, amit ebben az időben, a 
nyáron nem volt célszerű kertészeti munkálatokat végezni. A füvesítés és növénytelepítés van 
vissza, és akkor jövő tavasszal fűre lépni szabad a Városligetbe. A megerősödött, megújult  
gyeppel tudjuk ezt megoldani. A teljesség igénye nélkül ez szerettem volna mondani, ha 
elolvasták és tanulmányozták a költségvetésünket, I. féléves beszámolóit láthatják, hogy stabil 
a város költségvetése. Tartani fogjuk azt, amit eddig is tartottunk, és ahogy terveztünk, az év 
végén sem lesz egy fillér adósága sem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának és 
emellett tud ilyen nagy, óriási volumenű beruházásokat és fejlesztéseket végrehajtani.  Pár 
módosító indítvány, vagy pótigény fogalmazódott meg, amit be is írtunk a költségvetésbe. 
Arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a bizottságok támogatták és a bizottságok 
véleményét azzal szeretném megerősíteni, hogy akkor, amikor majd szavazunk, szavazzanak 
a laptopokról is és a Pénzügyi Bizottság támogatja a képviselői laptopokkal kapcsolatos 
előterjesztést, amely arról szól, hogy aki igényli az kb. 18 ezer forintért megvásárolhatja a 
képviselői laptopokat, ezt a lehetőséget tudjuk adni. Nagyon szépen köszönöm, ha van 
kérdésük állunk rendelkezésükre.” 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Polgármester úr említette már a nyáron lehullott jelentős 
csapadékmennyiséget, úgy gondolja, hogy az elmúlt napokban nagyon sok kaposvári tette fel 
magában a kérdést, vajon lesz-e szúnyogirtás az elkövetkezendő napokban, hetekben? 
Tudnak-e a költségvetésből pénzt szánni rá? Másik kérdése a rendelet módosításához, illetve a 
beszámolóhoz kapcsolódik. Az ÁSZ kéri, hogy tüntessék fel azokat a kérdéseket, illetve 
intézkedéseket, amelyeket meg kell hozniuk a költségvetéssel kapcsolatban. Van, egy 
megállapítás a saját tulajdonban működtetett cégeknél. Ez úgy szól, hogy „Ha a gazdasági, 
gazdálkodási folyamatukban változás nem történik ezekben a társaságokban, a tőkehiány újra 
termelődik”. A kérdése az, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni annak érdekében, hogy ne 
termelődjön újra a tőkehiány? A Holding tud-e olyan intézkedéseket hozni, akár a Városháza 
instrukciói alapján, hogy ez ne így legyen? Az előterjesztés kiegészítésében említette, hogy 
elkészültek határidőre azok a fejlesztések, amelyeket a nyári időszakra terveztek. Említette a 
Városligetet is. Kétség kívül nagyon jelentős attrakciókkal gyarapodott a Városliget. Kérdése 
az, hogy a kivitelezés színvonalával elégedett-e a polgármester, illetve a vizesblokk és a 
gördülő sportpálya – az is augusztus 15-re volt tervezve – miért nem készült el? Másik 
jelentős fejlesztés a Deseda turisztikai programja, az ökoturisztikai út, a kerékpárút és a 
Látogatóközpont. A Látogatóközpont elkészült, de még nem lehet látogatni. Mikortól lehet 
birtokba venni és a kaposváriak számára mikor lesz látogatható a Deseda? A kerékpárút mikor 
készül el és mikor lehet ténylegesen körbekerékpározni a Desedát, illetve az ökoturisztikai út, 
attrakció mikor lesz átadva? Az előterjesztés szerint a nemrég megszavazott 60 milliós  
kölcsönt meghosszabbítják az év végéig a Rákóczi Klub számára. Kérdése, mitől várhatják 
azt, hogy az év végéig a Rákóczi Klub a kölcsönt vissza tudja fizetni a város számára? Illetve, 
ha nem tudja visszafizetni, akkor milyen intézkedéseket tervezhetünk?  
  
Szita Károly polgármester: Augusztus 19-ig rendkívül jól sikerült a szúnyogirtás, addig nem 
volt szúnyog. Eddig egyszer irtottak szúnyogot saját költségvetésen belül, a többi az állami 
szúnyogirtás programjában volt. Most kapják meg a választ, ha az állam nem tervez  



szúnyogirtást Kaposvár és környékére, akkor saját költségen fogják elvégezni, ha az  
egyedszám annyi lesz. A tőke hiány most főleg a Vízmű Kft-nél, a Hulladékgazdálkodási 
cégnél kell a Holdingnak azokat az intézkedéseket megtennie – most van azoknak a 
fizetéseknek az ideje, amikor a vezetékdíjat kell fizetniük, amely átmeneti likviditási 
problémát okoz pl. Vízmű Kft-nél is. Közel 100 millió forint a kintlévősége, ezek 
behajtásával és strukturális átszervezésekkel a Holding meg fogja oldani a rövid ideig tartó 
nehézségeket. A Városligetnél nem az a fontos, hogy neki tetszik-e, az a lényeg, hogy a 
kaposváriaknak tetsszen és ez a fontos. A szóbeli kiegészítésében elmondta, a két vizesblokk 
azért nem készült el, mert most kapták meg rá az építési engedélyt. A gördülő sportok pályája 
azért nem készült el, mert Szlovéniában gyártják az új eszközöket. Deseda ünnepélyes 
átadására szeptember 10-én 15.00 órára. Szeretettel vár mindenkit. Átadják a 
Látogatóközpontot, a madár lest, a nádasban átmenő természetfigyelő részeket. Azon a napon 
ingyen hajózási lehetőségek is lesznek a Desedán. Egy természetőrt foglalkoztatni fognak, 
mert vigyázni kell erre az értékre és erre a kincsre. Ha valaki arra sétál látható, hogy néz ki 
kívülről. A  napokban végeznek a Látogatóközpont berendezésével, az akvárium is el fog 
szeptember 10-ig készülni. A Desedai Látogatóközpont falára szeretnének elhelyezni egy 
olyan emléktáblát, amely emléket állít azoknak az embereknek, akiknek köszönhető a Deseda, 
a mérnöktől egészen a kivitelezőig, hogy az ország legnagyobb mesterséges tava a miénk. Ez  
valószínű csak ősszel lesz kész. A Rákóczi Klubbal kapcsolatban a döntés már az új 
képviselő-testületre fog maradni. A legnagyobb probléma az, hogy a Rákóczinak nincs 
szponzora, csak a város támogatja. Legutóbb azt a lehetőséget ajánlották fel, ha a kölcsönt 
nem tudják visszafizetni, akkor tulajdonrészt vásárolnak a működtető Kft-től. A Kft. úgy 
döntött, hogy tőkeemeléssel az adósságállományuk ellenértékében Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulajdonosa lehet a Kft-nek. Egészségtelen dolognak tartja, egy város 
ne legyen tulajdonosa egy labdarugó Kft-nek, a város legyen csak támogatója. Ha tulajdonos  
is lesz, akkor rövid ideig vállalják ezt a feladatot, az ezzel járó felelősséget is. Ezért kérték, 
hogy hosszabbítsák meg, lehetnek tulajdonosok, de a végleges döntést azt javasolja, hogy 
majd az október 12. után megalakuló új képviselő-testület hozza meg. A Rákóczi továbbra is 
számíthat a városra és ezt a támogató szerepet szeretné inkább megtartani. 
 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Visszatérve a Rákóczi Futball Clubra, az előterjesztés nemcsak a 60 
millió forintos kölcsön meghosszabbításáról szól, hanem arról is, hogy a következő évi 
támogatás terhére 20 millió forinttal támogatják a klubbot. Tetemes összegekről van szó és azt 
gondolja érdekfeszítő, hogy milyen szándékai vannak az Önkormányzatnak a Clubbal 
kapcsolatban. Az elhangzott fejlesztéssekkel kapcsolatban nem az volt a kérdése, hogy kinek 
tetszik. Úgy gondolja, hogy önmagában a Városliget fejlesztése meglehetősen sokba kerülő  
attrakciókkal, mindenki tetszését kiválthatja. A kérdés arra vonatkozott, hogy a kivitelezés 
minőségével mennyire volt elégedett. Aki kilátogatott a Városligetbe az láthatta, hogy nagyon 
szépen bővült, de azt is láthatta, hogy mintha félkész állapotok lennének. Nincs helyén a 
növényzet, nincs vizesblokk. A kérdése erre vonatkozott. A játszóterekkel kapcsolatban 
szerinte sok kisgyermekes családot foglalkoztat a kérdés és a helyszínen ő is szembesült ezzel 
a felvetéssel. Nagyon örülnek a játszótérprogramnak a kaposváriak kétségtelen, ugyanakkor a 
Berzsenyi Parknál kérdésként fogalmazódik meg, ha már ilyen szép játszóteret alakítottak ki, 
ahol nem 10-15 percet töltenek a családok, tudnának-e lehetőséget teremteni arra, hogy ott is 
legyen egy vizesblokk, amit használhatnának a játszó családok. Egy következő lépésben 
fejlesztésként javasolta, hogy ez is fogalmazódjon meg igényként. Az intézmény 



felújításokkal kapcsolatban az, hogy négyszer annyit költöttek, mint az elmúlt évben, jól 
hangzik, de tegyék mellé az összeget is. Elhangzott, hogy milliárdokat költöttek út- és járda 
felújításra, ha megnézik azt, hogy az intézmények felújítása az emelt összeggel is pusztán 
csak 157 millió forint, azt gondolja, túl sok büszkeségre nincs okuk. Az intézmény felújítási 
program nem lett ütemezve, de számtalan igény fogalmazódott meg és az, hogy csak 157 
millió forintot tudtak erre a célra fordítani, ezt rendkívül kevésnek tartja. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Másként látja a várost, mint egyesek. Volt kint a Városligetben 
akkor is amikor készült, látta azokat az állapotokat az építés idején, hallott olyan véleményt, 
aki 2-3 nappal korábban volt kint és azt nyilatkozta, hogy nem lesz semmi és mégis lett. 
Gratulált a tervezőnek és annak, aki ezt az ötletet kitalálta és megvalósította, és gratulált  
Polgármester Úrnak is, hogy maximálisan támogatta ezt a programot. Nem beszélve a 
főépítész asszonyról, mert azt tapasztalta, hogy augusztus 20. óta megduplázódott azoknak a 
száma, akik a Városligetet ligetként használják. Bízik benne, hogy folyamatos lesz ez a 
tendencia és előbb-utóbb egy új Városligetet kell építeniük, mert kinövi a város. A Bereczk 
programmal kapcsolatosan is csak elismerését fejezheti ki a program megvalósítóinak, mert  
csak az ő körzetében eddig öt utcában építettek járdát, utat, illetve csapadékcsatornát. Ebből 
az ötből négyben a lakók maximális megelégedésére készültek el a beruházások. Egy utcában 
sajnos nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de pont egy nagy esőzés után volt az átadás, 
garanciális időn belül biztos helyreállítják azokat. A Városliget tudomása szerint még átadás  
előtt van. Kérte képviselőtársa türelmét, minden el fog készülni. 
  
Szita Károly polgármester: Köszönte a hozzászólásokat, a napirendet lezárta. Szeretné, ha 
mindenki örülne annak, ami van. Örül, hogy a kaposváriak birtokba vehették a ligetet és ezt 
nagyon szép dolognak tartja. Kérte, hogy a Jogi Bizottság módosító javaslatával a rendelet  
tervezetet, majd a Pénzügyi Bizottság kiegészítő javaslatával együtt a határozati javaslatot 
fogadják el.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3141   Száma: 14.08.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 49/2014. (VIII.29.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
                         
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3142   Száma: 14.08.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
160/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére jóváhagyott 60.000 e Ft 
kölcsön visszafizetési határidejét 2014. december 31-re módosítja.  

 
      Felelős:              Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2014. december 31. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 

gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósításához szükséges, állami tulajdonú, 
töröcskei ingatlanok vagyonkezelési jogának megszerzése érdekében Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház között, a 
Kórház - a vagyonkezelési jogviszonyok az Önkormányzat részére történő átszállásából 
fakadó – bevétel kiesésének kompenzálására kötendő, az előterjesztés 1. számú 
függelékét képező megállapodást jóváhagyja és a megállapodás aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Kórház  



bevétel kiesése kompenzálásának pénzügyi fedezetét (évi bruttó 4.200.000 Ft), a 
vagyonkezelési szerződés fennállásának ideje alatt éves költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 10. (szerződés aláírása) 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja, hogy a KAVÍZ Kft. 
által 2014. április 15-én értékesítésre felkínált, saját tulajdonában lévő 316.000 Ft 
névértékű üzletrész kapcsán a Kapos Holding Zrt. elővásárlási jogáról lemondjon, és  
hozzájárul, hogy ez az üzletrész Nagybajom Város Önkormányzatának tulajdonába 
kerüljön. 

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

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja, hogy a KAVÍZ Kft. 

2014. április 15-én értékesítésre felkínált 100.000 Ft névértékű üzletrészét a Kapos 
Holding Zrt. megvásárolja. 

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

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elrendeli az  

önkormányzati képviselők által használt laptopok és rajtuk futó szoftverek 2014. 
október 13-án történő selejtezését. Az önkormányzati képviselők az általuk korábban 
használt és leselejtezett laptopokat, rajtuk futó szoftvereket 12.933 forint vételárért 
vásárolhatják meg. 

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

 
 

-----3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

 

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

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

 
 

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3143   Száma: 14.08.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
                 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 50/2014. (VIII.28.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
                          
 

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

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt, szóbeli 
kiegészítését tegye meg. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, a Deseda mellett kitermelt fára építve, a téli 
tüzelőellátásban segítenek a rászorultaknak. Ennek a rendeleti hátterét készítették el. A 
bizottságok támogatták az előterjesztést, kérte a Közgyűlés támogatását is. 
 
 

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

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

 
 

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3144   Száma: 14.08.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 51/2014. (VIII.28.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
                         
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3145   Száma: 14.08.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
161/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Deseda tó fás, erdős 

részeinek tisztítása, illetve a kerékpárút, valamint a Kaposmenti Hulladékkezelő Központ 



építése során keletkezett tüzelésre alkalmas fa mennyiséget, a szociálisan rászoruló 
családok számára tüzifa segély formájában használja fel.  

 
Felelős: Dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2014. december 31. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnokságának vezetőjét, hogy a tűzifa kiszállítását végző vállalkozó 
kiválasztására kérjen be árajánlatokat és a szállításról a legkedvezőbb ajánlattevőn 
keresztül gondoskodjon. 

 
Felelős: Dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
Határidő:  2014. szeptember 15.  

 
 

-----5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről valamint a Kaposvár Megyei 
Jogú Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek  

módosításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőt tegye meg 
kiegészítését a napirenddel kapcsolatosan. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, a különböző bevásárló központok kapcsán 
megjelentek különböző árubemutatóra kipakolt építőanyag tömegek az áruházakhoz tartozó 
parkolókban, bodegák és különböző építmények. E téren is szeretnének rendet a városban, 
ennek a jogszabályi hátterét teremtenék meg azzal a két rendelet módosítással, amelyet a 
bizottságok támogattak. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Szeretné, ha megnyugtatnák a kaposváriakat, hogy a bevásárló 
centrumok és diszkont áruházak saját maguk által felállított akciós sátrait, amik 
kedvezményes vásárlást biztosítanak a kaposváriak számára, azokat a rendelkezés nem érinti. 
Ezek az áruházak a saját akciós sátraikat továbbra is felállíthatják, amelyek két hetes 
intervallumon belül találhatók. Ezeket rövidebb ideig szokták felállítani és ez kedvezményes 
lehetőséget jelent a kaposváriak számára. 
 
Szita Károly polgármester: Kedvezményes lehetőség az áruházon belül is van. Abban az 
esetben állíthatják fel, ha nem parkolóra teszik az építményt. 
 
 

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3146   Száma: 14.08.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 52/2014.(VIII.28.) 
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995.(X.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3147   Száma: 14.08.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 53/2014. (VIII.28.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 
2/2013. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 



-----6. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 

módosítási igények támogatásáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3148   Száma: 14.08.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
162/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, 
Szabályozási Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 117/2014. (V. 20.) önkormányzati 

határozattal jóváhagyott M10/1 módosítás tárgyában lefolytatott véleményezés során 
beérkezett, és az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített észrevételeket és azok 
összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

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

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

Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét az alábbiak vonatkozásában felülvizsgálja és  
módosítja: 



a) a Magyar Cukor Manufaktúra Kft. területén az Iparos utca – belterületi határvonal 
– Fonyódi vasútvonal – Raktár utca által határolt telektömbön belül az építési 
övezet előírásait módosítja az építménymagasság vonatkozásában; 

b) a 13 008/36 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a kertvárosi lakóterületbe történő 
átsorolást úgy határozza meg, az építési övezethez tartozó állattartási besorolások 
a környező településszerkezethez illeszkedjenek (I.-és és IV. övezet); 

c) a helyi építési szabályzatát a településkép védelme érdekében, és szabályozza, 
hogy közhasználat számára megnyitott parkoló területtel rendelkező kereskedelmi 
egységek további kereskedelmi egységgel történő bővítése csak a főépülettel egy 
tömegben, azzal illeszkedő építészeti megjelenéssel legyen lehetséges.  

 

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

 

 

3.) 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 Manufaktúra Kft-t az 2/a) pont vonatkozásában; 
    b) kérelmező tulajdonost az 2/b) pont vonatkozásában;  
          

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

 
 
 

-----7. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 
építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 

kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról----- 
 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3149   Száma: 14.08.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
163/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 
4364/9 hrsz-ú ingatlanon a kültéri kosárlabda pálya építéséhez, a Sportcsarnok hangosításának 
korszerűsítéséhez, valamint a biztonsági kamerarendszer kiépítéséhez. A Közgyűlés az 
előterjesztés mellékletét képező, az elkészült beruházás önkormányzati tulajdonba adásáról 
szóló megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:             2014. szeptember 30.  
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a kaposvári 4364/9 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára legfeljebb bruttó 
27.885.450 forint és járulékai erejéig jelzálog kerüljön bejegyzésre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 30.  
 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda 
Klub Kft részére a látvány-sportágak társasági adókedvezményére benyújtott pályázatának 
nyertessége esetén, a Sportközpont területén felépítésre kerülő kültéri kosárlabda pálya 
megvalósításához szükséges 9.193.005,-Ft önerőt utánpótlás támogatásként, míg a 
Sportcsarnok hangosításának korszerűsítéséhez, valamint a biztonsági kamerarendszer 



kiépítéséhez szükséges nettó 2.757.902,-Ft+ÁFA (bruttó 3.502.536,-Ft) önerőt szponzorációs 
szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
felhalmozási tartalékkerete terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:             2014. szeptember 30.  
 
 
 

-----8. Előterjesztés a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózathoz 
történő csatlakozásról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 3150   Száma: 14.08.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
164/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Magyar CIVINET térségi CIVITAS 
hálózathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 



1. A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózat alapszabályát 
megismerte és utólag jóváhagyja az Önkormányzatnak a hálózat tagságába történt 
jelentkezését.  

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

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózat  

elnökségébe Veizer Jánosnénak, a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. vezérigaz gatójának 
jelölését utólag jóváhagyja.  

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

 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 10. szám alatti ingatlannak a  
Magyar Nemzeti Levéltár ingyenes használatába adásáról a 

Somogy Megyei Levéltár elhelyezésére----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, egyelőre tulajdonba nem, de ingyenes használatba 
adhatják a Megyei Levéltárnak, míg a törvény nem teszi lehetővé az ingyenes tulajdonba 
adást. Elkezdenék a beruházást a volt Bartók Béla Úti Iskolában és ezzel a lehetőséggel 
biztosítják számukra, hogy ezt megtehessék. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3151   Száma: 14.08.26/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
165/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 195/2013. (IX.26.) 
önkormányzati határozat 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 
„2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 8241 hrsz-ú, 
„kivett általános iskola” megnevezésű, természetben Kaposvár, Bartók Béla u. 10. szám alatti 
ingatlant térítésmentesen a Magyar Nemzeti Levéltár használatába adja a Somogy Megyei 
Levéltár elhelyezésére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás 
aláírására.” 

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

-----10.  Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 
alapító okiratának módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 



Szavazás eredménye 
 

#: 3152   Száma: 14.08.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
166/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Festetics 

Karolina Központi Óvoda, alapító okiratának 8.) pontja a következő kormányzati 
funkcióval egészül ki: „098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladata” 

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

-----11. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság 
alapító okiratának módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3153   Száma: 14.08.26/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
167/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnokságának alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki:               
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja 
ki:”   

             
2. Az alapító okirat 2.) pontjából törlésre kerül a „Piac-vásárcsarnok 7400 Kaposvár, 

Laktanya u. 4.” telephely, emellett a „Közhasznú iroda” telephely megnevezése 
„Közfoglalkoztatási iroda” elnevezésre módosul.   
 

3. Az alapító okirat 3.) pontja helyébe az alábbiak szöveg lép:  
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: településüzemeltetés 
(köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a 
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása) (Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont)” 

 
4. Az alapító okirat 4.) pontjában meghatározott „Az intézmény alaptevékenysége” 

körből törlésre, illetve felvételre kerülnek az alábbi tevékenységek: 
 
Törlésre kerül: 
„Közhasznú munkások foglalkoztatása” 
„Közcélú munkások foglalkoztatása” 



„Ellátatlan munkanélküliekkel kapcsolatos feladatok” 
„Piac-vásárcsarnok működésének szakmai ellenőrzése” 
 
Felvételre kerül: 
„Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok” 
„Gyógynövény-, zöldség- és virágtermesztés” 
 

5. Az alapító okirat 4.) pontjából az „Alapvető szakfeladat” és a „Szakfeladatok” 
törlésre kerülnek, emellett a „Szakágazat” megnevezés „Államháztartási 
szakágazati besorolása” elnevezésre módosul. 
 

6.  Az alapító okirat 4.) pontja kiegészül a Törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január 01. 
hatállyal bejegyzésre került kormányzati funkció kódokkal: 
 
 „Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
  feladatok 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042180 Állat-egészségügy 
042220 Erdőgazdálkodás 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
  szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” 
 

7. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi kormányzati funkció kódokkal egészül ki: 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

 
8. Az alapító okirat 11.) pontja törlésre kerül, 12. ponttól a pontok számozása eggyel 

csökken.  
 

9. Az alapító okirat 13.) pont utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: „ A 
közfoglalkoztatottak jogviszonya a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 



szóló 2011. évi CVI. törvény (Közfoglalkoztatási törvény), valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján áll fenn.”  
 

10. Az alapító okirat 14.) pontjából a feladatellátást szolgáló vagyonból a 
„Vásárcsarnok 454 hrsz. 7181 m2 Laktanya u. 4.” és a „Dögtér 0123 hrsz. 
29617 m2 Nádasdi u.” elnevezésű ingatlanok törlésre kerülnek. Emellett a 14. 
pont az alábbiakkal egészül ki: Noszlopy Gáspár u. 12. 93/A/1 hrsz., 93/A/2 
hrsz., 93/A/3 hrsz.; valamint a Zrínyi u. 19. 7153 hrsz. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:               2014. szeptember 15.  

 
 

-----12. Előterjesztés a NewCinnabonCo Kft. által bérelt helyiség albérletbe  
adására vonatkozó kérelemről----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok: Két beruházásról van szó az előterjesztésben, van-e esetleg olyan 
információ, amit Polgármester még meg tud osztani a Közgyűléssel és a nyilvánosságot 
illetően az alma sűrítményt gyártó céggel kapcsolatban? 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, ez a Roland Divatházzal kapcsolatos előterjesztés. 
Amire a képviselő úr gondol, azt később tárgyalják. 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3154   Száma: 14.08.26/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:44  
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 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



168/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 
NewCinnabonCo Kft. az általa bérelt Kaposvár, Fő utca 6. szám alatti helyiségcsoportot 2014. 
július 01. napjától 2019. június 30. napjáig a ROLAND Divatház Zrt. részére albérletbe adja. 
 
Felelős:                    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                  2014. augusztus 31. (határozat közlése) 
 
 
 

-----13.  Előterjesztés a 2014. július 13-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról ----- 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3155   Száma: 14.08.26/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
169/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. július 13-ai 
felhőszakadás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be az előterjesztésben feltüntetett helyszíneken bekövetkezett 
káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése 
érdekében. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a károsodott ingatlan 
helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 



figyelembevételével történik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. augusztus 27. 
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 5.700.000,- Ft-ot a 2014. évi 
költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejéből a 
vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez 
alapján:  
 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 5.700.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 13.300.000,-Ft 70 % 

Források összesen 19.000.000,- Ft 100 % 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. augusztus 27. 
 
 

-----14. Előterjesztés a 2014. augusztus 3-án bekövetkezett felhőszakadás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 3156   Száma: 14.08.26/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
170/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. augusztus 3-án 

bekövetkezett felhőszakadás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy vis maior pályázatot nyújt be az előterjesztésben feltüntetett helyszíneken 
bekövetkezett káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli 
kiadások megtérülése érdekében. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. szeptember 17. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a károsodott ingatlan 

helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
figyelembevételével történik. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. szeptember 17. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tulajdonában álló 

károsodott épületek az alábbi kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálják: 
• Búzavirág Tagóvoda (5381/60 hrsz.) – óvodai ellátást biztosító intézmény, 

melyet az Önkormányzat tart fenn 
• Rét utcai Központi Óvoda (8356/1 hrsz.) – óvodai ellátást biztosító intézmény, 

melyet az Önkormányzat tart fenn 
• Tar Csatár Központi Óvoda (3595 hrsz.) – óvodai ellátást biztosító intézmény, 

melyet az Önkormányzat tart fenn 
• Kisfaludy utcai Általános Iskola (4643/2 hrsz.) – oktatási feladatot ellátó 

intézmény, melyet az Önkormányzat működtet 



• Gárdonyi Géza Általános Iskola (9746/6 hrsz.) – oktatási feladatot ellátó 
intézmény, melyet az Önkormányzat működtet 

• Berzsenyi Dániel Általános Iskola (4220 hrsz.) – oktatási feladatot ellátó 
intézmény, amelyet az Önkormányzat működtet 

• Petőfi utcai Bölcsőde (4773/22 hrsz.) – gyermekek felügyeletét, nevelését és 
gondozását biztosító intézmény, melyet az Önkormányzat tart fenn 

• Nemzetőrsori Bölcsőde (4322 hrsz.) – gyermekek felügyeletét, nevelését és 
gondozását biztosító intézmény, melyet az Önkormányzat tart fenn. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. szeptember 17. 

 
4. Kaposvár Megyei jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy más, a tulajdonában lévő  

épületekben a fent említett feladatokat nem tudja ellátni, továbbá kijelenti, hogy a 
Generali Biztosító Zrt-nél határozatlan időtartamú, általános vagyon- és 
felelősségbiztosítással rendelkezik, továbbá vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. szeptember 17. 
 

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2014. szeptember 17. 

 
6. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 5.550.000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetési 

rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior 
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez 
alapján:  

 
 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás 5.550.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 12.950.000,-Ft 70 % 

Források összesen 18.500.000,- Ft 100 % 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. szeptember 17. 

 



-----15. Előterjesztés a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), 
osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra kötendő 

használati megállapodásról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3157   Száma: 14.08.26/15/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
171/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 8966/1 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Vasvári P. u. 1. szám alatti, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 
használati megosztásáról szóló, jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodást 
jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:             2014. szeptember 30.  
 
 

-----16. Előterjesztés a Meteor Természetbarát Turista Egyesület helyiségigényéről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: A Meteor Természetbarát Turista Egyesület kérte a segítségüket  
helyiség biztosítására. A Dózsa György utcában tudnak biztosítani helyiséget rezsiköltség 
felvállalásával általuk térítésmentesen.  



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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3158   Száma: 14.08.26/16/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
172/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa György 
utca 16. sz. alatti ingatlan II. emeletén lévő 40,90 m2 alapterületű helyiség használatát 2014. 
szeptember 1. napjától határozott 1 éves időtartamra térítésmentesen, közcélú adományként 
biztosítja a Meteor Természetbarát Turista Egyesület részére azzal, hogy a rezsiköltségek az  
Egyesületet terhelik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 1. 
 
 

-----17. Előterjesztés a kaposvári 6737 hrsz-ú (Császárrét) ingatlanon található, 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő 

felépítmény megvásárlásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től vásárolnának egy 
területet, erről szól a következő előterjesztés.  
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3159   Száma: 14.08.26/17/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
173/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata megvásárolja a kaposvári 6737 hrsz-ú ingatlanon található, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő felépítményt 500.000,-Ft+Áfa vételárért. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:             2014. október 30.  
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a 
Közgyűlésnek az ingatlan hasznosítására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
   L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:             2014. december 31. 
 
 

-----18. Előterjesztés a kaposvári 9062/1 hrsz-ú (Nosztra) ingatlanon 
távközlési állomás elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról----- 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3160   Száma: 14.08.26/18/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
174/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9062/1 hrsz-ú 
ingatlanon (Nosztra) található felépítmény tetejének 11 m2 nagyságú területe távközlési 
állomás létesítése célú bérbeadására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázat 
esetén a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2014. szeptember 30. (szerződéskötés) 
 
 
 

-----19. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3161   Száma: 14.08.26/19/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
175/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 31. sz. alatti 38 m2  

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

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget a 
birtokbaadás napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 15.748,- Ft/hó + ÁFA 
bérleti díjért az ÉFOÉSZ Értelmi Sérültek Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, 
Bárczi Gusztáv utca 2.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti 15 m2 

alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst a birtokbaadás 
napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 7.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a 
Kapossimplex Kft. (7400 Kaposvár, Martinovics utca 16.) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 



3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti 17 m2 
alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst a birtokbaadás 
napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 8.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a 
Kapossimplex Kft. (7400 Kaposvár, Martinovics utca 16.) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 
 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a sz. alatti 15 m2 

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

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst 2014. augusztus 
1. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 4.998,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
Szabó Tibor (7400 Kaposvár, Honvéd utca 15. 3/2.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente 
az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, 
azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 
 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a sz. alatti 15 m2 

alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst 2014. augusztus 
1. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
Monasterio Dávid (7400 Kaposvár, József Attila utca 7/c) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 
 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a sz. alatti 15 m2 

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



       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst 2014. augusztus 
1. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 4.998,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
Tóth János (7400 Kaposvár, József Attila utca 7/B II/8.) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Megyeház utcában lévő  9,85 m2  

alapterületű raktár bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a raktárt 2014. augusztus 
1. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 6.748,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
Jánokiné Tarró Katalin ev. (7400 Kaposvár, Deseda utca 2.) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. szeptember 5. 
 
 
 

-----20. Előterjesztés a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés 
jóváhagyásáról----- 

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

 
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3162   Száma: 14.08.26/20/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
176/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 2014. augusztus 15. 
napjától 2014. november 30. napjáig terjedő időszakra 168 óra időtartamban történő sport 
célú hasznosítására a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2014. szeptember 15. (határozat közlése) 
 
 

-----21. Előterjesztés a Greenextract Kft.-vel és a KBE Energiatermelő Kft.-vel 
kötött ingatlan adásvételi szerződésekben biztosított 

visszavásárlási jog meghosszabbításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, most következik az a napirend, melyről Pintér 
képviselő úr kérdezett. Mindkét beruházó arra vár – mind az almalé üzem, mind pedig a 
biomassza beruházója, amire jó esélyük van –, hogy a nagy vállalatok is nyerhetnek Európai 
Uniós támogatást beruházásokra. Ez jó hír a Videotonnak, jó hír a KVG-nek, a Kapos 
Atlasnak, aki csarnokot akar bővíteni, hogy nem csupán K+F támogatást kaphatnak majd, 
hanem magára az építményekre is kaphatnak támogatást. Információi szerint másfél hónapon 
belül megjelennek az ez irányú első pályázatok, erre vár mindenki.  
 

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3163   Száma: 14.08.26/21/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
177/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Greenextract Kft.-vel 
2012. október 10. napján, a kaposvári 0285/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában létrejött 
adásvételi szerződésben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető visszavásárlási 
jog 2 évvel történő meghosszabbítását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és a Társasággal kötendő megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 10. (szerződés aláírása) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KBE Energiatermelő  
Kft.-vel 2010. január 04. napján, a kaposvári 5374/32 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában létrejött 
adásvételi szerződésben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető visszavásárlási 
jog 2 évvel történő meghosszabbítását kezdeményezi. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és a Társasággal kötendő megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. december 31.  
 

-----22. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről----- 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3164   Száma: 14.08.26/22/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
178/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet részére biztosítja a Szántó u. 5. szám alatti ingatlan 1. emeletén található 3 irodából 
álló helyiségcsoport használatát 2014. szeptember 01. napjától 2014. december 31. napjáig 
terjedő időszakra. Az Önkormányzat a bérleti díj (2014. szeptember 01.-2014. december 31. 
közti időszakban mindösszesen 458.800,-Ft+áfa) megfizetésétől eltekint, azonban az általános  
forgalmi adót az Intézet köteles az Önkormányzat részére számla alapján havonta megfizetni.  
Az Intézetet terhelik a működtetéssel kapcsolatos költségek, mely költségek elszámolására 
vonatkozóan köteles a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
megállapodni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal   
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Nemzeti Művelődési Intézettel kötendő használati megállapodást jóváhagyja és  
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 01.  
 
 
 
 
 



-----23. Előterjesztés Kaposvár, Nádasdi u. 49. 4. szám alatti lakás nem lakás 
céljára való bérbeadása tárgyában----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3165   Száma: 14.08.26/23/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
179/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Nostru” szociális városrehabilitáció 2. 
Kaposváron pályázat keretében az Önkormányzat a képzési-, foglalkoztatási projektelemet 
érintő módosítási kérelmének elfogadása esetén a Kaposvár, Nádasdi u. 49. 4. szám alatti 1 
szobás, komfortos bérlakást –annak felújításának befejeztével- képzés céljára, legfeljebb 
2014. december 31-ig, a pályázati úton kiválasztott képző intézmény részére 22.389,-Ft+Áfa 
összegért bérbe adja azzal, hogy a bérbeadás időtartama alatt a helyiséggel kapcsolatos 
közüzemi költségeket a képző intézmény viseli.” 
 
Felelős:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:     Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:               azonnal (közlés) 
 

-----24. Tájékoztató önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 
 

#: 3166   Száma: 14.08.26/24/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
180/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a hátralékok 
alakulásáról szóló tájékoztatót. 

 
 

-----25. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 
 

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

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

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



Szavazás eredménye 
 

#: 3167   Száma: 14.08.26/25/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
181/2014. (VIII. 26.) 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 210/2011. (IX.29) 

önkormányzati határozat 2. pontja alapján, a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezettel a kaposvári 0306/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában létrejött 
térítésmentes tulajdonba adásról szóló megállapodás - az előterjesztés 1. mellékletét  
képező megállapodás szerinti – kiegészítését jóváhagyja és  annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. 

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

 
 

  2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2013.(VI.06.) önkormányzati határozat 3. 
pontjának határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kacsar József intézményvezető 
 Szirják Imréné igazgató 
Határidő: 2014. augusztus 31.  

 
 
 



3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2013.(VI.06.) önkormányzati határozat 4. 
pontjának határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Kacsar József intézményvezető 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Klebelsber g 

Intézményfenntartó Központ és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
hatályban lévő, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes  
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konyhája és  a hozzá kapcsolódó 
helyiségek, eszközök, berendezések használatba vételével kapcsolatos megállapodás  
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

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

  
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2014.(II.10.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. október 31-re módosítja. 
 

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

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 Molnár György igazgató 
Határidő: 2014. december 31.  

 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 7. 

pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 

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

 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 8. 

pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő: 2014. december 31.  

 
 
 
 



9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 12. 
pontjának határidejét 2014. október 31-re módosítja. 

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

 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 13. 

pontjának határidejét 2014. november 30-ra módosítja. 
 

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

 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 65/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. október 31-re módosítja. 
 

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

 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 84/2014.(IV.24.) önkormányzati határozat 

határidejét birtokbaadás tekintetében 2014. augusztus 31-re módosítja. 
 

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

 
13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 87/2014.(IV.24.) önkormányzati határozat 

határidejét birtokbaadás tekintetében 2014. augusztus 31-re módosítja. 
 

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

 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2014. (IV.24.) önkormányzati határozat 3. 

pontjának határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
 

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

 
15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2014. (IV.24.) önkormányzati határozat 5. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kezdeményezi a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél az 
előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelői jogának 
átadását az Önkormányzat részére gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósítása 
céljára. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a vagyonkezelői szerződés 



megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására és utólagos beszámolási kötelezettség 
mellett a vagyonkezelői szerződés aláírására.” 

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

 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 97/2014. (IV.24.) önkormányzati határozatát 

visszavonja. 
 

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

 
17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 114/2014.(V.20.) önkormányzati határozat 

határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
 

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

 
18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 121/2014.(VI.12.) önkormányzati határozat 4. 

pontjának határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
 

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

 
19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2014.(VI.12.) önkormányzati határozat 5. 

pontját visszavonja. 
 

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

  
20.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2014.(VI.12.) önkormányzati határozat 5. 

pontjának határidejét – a 62/2014.(II.10.) önkormányzati határozat 14.) pontja tekintetében 
– 2014. november 30-ra módosítja. 

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

 
21.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2014.(VI.12.) önkormányzati határozat 8. 

pontjának határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
 

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

 



22.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2014.(VI.12.) önkormányzati határozat 9. 
pontjának határidejét 2014. november 30-ra módosítja. 

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

 
 

-----26. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2014. II. negyedév)----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3168   Száma: 14.08.26/26/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
182/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2014. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

-----27. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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



Szita Károly polgármester: Elmondta a Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére 
1.250.000.- Ft támogatás jóváhagyását kérte, az Isztambuli Üsküdár szervez egy Folk & Roll 
Fesztivált, ahol a Táncegyüttes képviseli a várost. Az Alapítvány saját pénzéből is hozzájárul,  
de ahhoz, hogy illő  módon tudják képviselni Kaposvárt, erre a támogatásra még szükségük 
van. A pénzügyi támogatási döntést már jóváhagyta, a költségvetésben már szerepel, de mivel 
alapítványi támogatás, kell a Közgyűlés döntése is. 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3169   Száma: 14.08.26/27/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
183/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 

1. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 
 
-    a Piros-Fehér-Zöld Alapítvány részére             22.000,-Ft 

(a „Kaposvári mentődolgozók családi és egészségnapja” programhoz élelmiszer 
alapanyagok beszerzéséhez) 

                                                                          
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében az általános működési tartalék 

terhére 
 
-   a Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére                          1.250.000,-Ft 

(az Isztambulban (Üsküdárban) 2014. szeptemberében megrendezésre kerülő Néptánc 
Fesztiválon való részvételre) 
 



3. Az Oktatási és Kulturális Keret tartaléka terhére 
 
-  a „Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért” Alapítvány részére       45.000,-Ft 
   (a Kaposvári „Gárdonyi” Dalárda működési költségeihez) 
  
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 30. 
 
 

-----28. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi 
együttműködéseit az esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő 

(ÁROP-1.A.3.-2014) pályázat benyújtásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3170   Száma: 14.08.26/28/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
184/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ÁROP-1.A.3-2014 
azonosító számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 



önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című  pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 
100 %-os támogatási igény mellett legfeljebb a pályázati felhívásban meghatározott 
maximum támogatási igény (jelenleg 34.000.000,- Ft) mellett. 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. október 15. 
 
 
-----29. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti "üzlethelyiség" megnevezésű  

és a Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti "műhely" megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3171   Száma: 14.08.26/29/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 08:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
185/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert 
a kaposvári 4773/12/A/9 hrsz-ú ingatlan és a kaposvári 4773/42/A/13 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonviszonyainak rendezéséhez szükséges eljárások lefolytatására, és amennyiben az 
elkészítendő forgalmi értékbecslések alapján a két ingatlan értéke megegyezik, a 
tulajdonviszonyokat rendező csereszerződés aláírására azzal, hogy a kaposvári 4773/12/A/9 
hrsz-ú, természetben Kaposvár, Honvéd u. 1. fsz. 9. szám alatti ingatlan Kaposvár Megyei 



Jogú Város Önkormányzata, a kaposvári 4773/42/A/13 hrsz-ú, természetben Kaposvár, 
Honvéd u. 11. fsz.1. ingatlan Fekete Ottó Kaposvár, Honvéd u. 16/b. 2.2. szám alatti lakos  
tulajdonába kerül.   
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 30.  
 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, zárt ülés előtt kettő előterjesztés van. Egyrészt a 
Tűzoltóparancsnok beszámolója, másrészt Rátóti direktor úr meghallgatása és az Önök 
döntése, arról, hogy ki lesz a Színház új igaz gatója 2015. január 1-jétől. Ez az utolsó 
munkaterv szerinti Közgyűlésük a helyhatósági választásig. Köszönetet mondott valamennyi 
képviselőnek az elmúlt négy éves munkáért. Köszönetet mondott a vitákért, a kritikákért és a 
támogató szavakért, kivétel nélkül mindenkinek. Mindazoknak, akik a helyi politikai 
pályafutásukat folytatni kívánják, jó munkát kívánt, mind a kampányidőszakban, mind az azt 
követő időszakban. Viszont három képviselőnek szeretné külön, egyelőre szóban 
megköszönni azt, hogy társuk volt. Három képviselő társuk köztudott, hogy a helyi politikai 
pályafutását befejezi. 2014. október 12-én nem indul a választásokon Dr. Lamperth Mónika 
miniszter asszony. Képviselő asszonynak hálásan köszönte azt a munkát és azokat a korrekt 
észrevételeket, amelyeket kaphatott. Kívánja, hogy találja meg az elkövetkező hónapokban, 
esztendőkben azt, ami a kedvére való politikán belül,  vagy kívül mindenkinek saját döntése 
szerint. Nagyon sajnálja, hogy Dr. Csató László tanácsnok úr, aki 16 évig volt a város  
képviselője, úgy döntött, hogy október 12-én már nem kíván a képviselő-testületben ülni.  
Nagyon hálás – úgy gondolja, sokuk nevében elmondhatja ezt – az elmúlt 16 esztendőért, 
mert mindig felkészült volt a képviselő-testületi üléseken, ami ritka dolog a mai világban. 
Nem egy előterjesztésből, ami érdekelte, nem félig volt felkészült, hanem teljes egészében 
felkészült volt. Köszöni a munkáját. Dr. Heintz Tamás, aki Olaszországban van, és azért nem 
tud részt venni az ülésen, szintén úgy döntött, hogy befejezi politikai pályafutását. Doktor úr 
is sokáig volt a társuk a képviselő-testületben, távollétében is, de neki is személyesen is 
megköszöni az elmúlt négy évben folytatott munkát. 
  
 

-----30. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi utca 57-59. sz. alatt lévő helyiség nyílászáró 
cseréje költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról----- 

 
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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186/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulást ad a COMPETAK 
Bt. részére a Kaposvár, Füredi utca 57-59. sz. alatt lévő bérlemény külső nyílászárói 
cseréjének elvégzéséhez. 
A munkák ÁFA nélküli, számlákkal igazolt nettó költségének 75 %-a, de legfeljebb nettó 
614.174,-Ft a bérleti díjban elszámolásra kerülhet oly módon, hogy az a havi bérleti díj 50%-
áig terjedhet. 
A bérleti díjba történő beszámítás kezdő időpontja a munkálatok befejezését követő hónap 5. 
napja. 
 
A bérlő a nyílászárók cseréjét a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzése mellett köteles 
végeztetni. 
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek teljes elszámolása előtt 
megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 
 
Felelős:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:              Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:     2014. szeptember 15. (határozat közlése) 
 
 

-----31. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Rátóti Zoltán direktor urat, aki benyújtotta 
pályázatát a Csiky Gergely Színház igazgatói pályázatára újból. Mindenek előtt szeretne 
köszönetet mondani az elmúlt évekért igazgató úr – mondhatja a kaposvári színház szeretők 
nevében is – és nem csupán az utolsó évadért, amit mögöttük hagytak, hanem az azt 



megelőzőekért is. Nem könnyű időben, nem könnyű előzményeket követően vette át a stafétát 
és ezt szerette volna megköszönni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy igaz gató úr jelenlegi 
kinevezése december 31-el lejár és ezért kellett új pályázatot kiírni a törvényi határidőket is 
figyelembe véve az igazgatói pályázatra. 2015. január 1-jétől már egy új igaz gatói ciklus  
kezdődik. A pályázatot törvényi kereteknek megfelelően nyilvánosan közzétették, egy 
pályázat érkezett Rátóti Zoltán igazgató úr személyében. Szeretné megköszönni, hogy 
fontosnak érezte igaz gató úr azt, hogy amit elkezdett azt folytassa tovább és benyújtotta a 
pályázatát. Érdemes elolvasni a pályázatot, aki esetleg nem tette meg. Szintén a törvényi 
kötelezettségnek megfelelően egy Bíráló Bizottság meghallgatta igaz gató urat és kifejtette 
véleményét a pályázatról. Ennek a vezetője Oláh Lajosné alpolgármester asszony volt és az 
előterjesztés mellékleteként csatolva lett a jegyzőkönyv. Egyhangú volt a Bíráló Bizottság 
döntése, 8 igen szavazattal azt javasolta a város képviselő-testületének, hogy az elkövetkező 
években, január 1-jétől is Rátóti Zoltán igaz gató kapjon mandátumot és lehetőséget arra, hogy 
igazgassa a kaposvári Csiky Gergely Színházat. A bizottság tagja volt többek között két 
Kossuth Díjasunk, Jordán Tamás és Molnár Piroska művész. Mindenki jelen volt a Bizottsági 
ülésen, akit felkértek arra, hogy szerepet vállaljon a kaposvári Csiky Gergely Színház 
igazgatói pályázatánál. Ez nem egy általános esetnek mondható. Mindkét színész véleményét 
fontosnak tartotta és mindketten kiválónak tartották a pályázatot, és nagyon fontosnak 
tartották azt a szakmai beszélgetést, amit Rátóti igazgató úrral folytathattak. Ezekkel a 
szavakkal ajánlotta az előterjesztést és Rátóti Zoltánt a Közgyűlés figyelmébe az elkövetkező 
évekre. Felkérte igaz gató urat, ha 3 perc időkorláton belül élni kíván a lehetőséggel, ossza 
meg velük a gondolatait. 
 
Rátóti Zoltán pályázó: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait! A pályázata első mondta, úgy az 
utolsó szó jogán is kifejezte háláját azért a bizalomért, amelyet a város vezetése részéről, és a 
város polgáraitól is érzékelhetően megkapott az elmúlt időszakban. Valóban voltak nehéz  
időszakok és voltak nehéz döntések, amiket meg kellett hozni. A ciklus végével korántsem 
zárult le a nehéz döntések időszaka, ugyanis egy formálódó és erősödő társulatban ezek napi 
konfliktusokat jelentenek. Kihangsúlyozta, amit a pályázatában is leírt, hogy mindaz a 
tapasztalat, amit szerzett a képviselők bizalma következtében csak megerősíti abban, hogy ezt 
a munkát folytatni szeretné. Bízik abban, hogy sokkal tapasztaltabban és sokkal érettebben 
tud tenni Kaposvár kulturális életéért, ezen belül is a Csiky Gergely Színházért, mely számára 
ugyanolyan hivatás és misszióvá vált, amit első évben nem érezhetett és nem tudott megérteni 
azt a megtiszteltetést, amikor először kinevezték. Az évek és az elvégzett munka során úgy 
érzi ugyan olyan misszióvá vált benne, mint annak idején a zalai kisfaluban a 
polgármesterség, illetve a fatemplom felépítése. A Közgyűlés és a város lakói előtt is a 
sikerekről szeretne beszélni, mint ahogy ezt tették a Kulturális Bizottsági ülésen is. Nagyon 
hasznos volt az a nem kevés idő,  amit együtt eltöltöttek. Nagyon érdekelte a fenntartó 
visszajelzése és a Szakmai Bizottság véleménye is. Szeretné kifejezni köszönetét, illetve 
reményét, hogy tovább folytathatja ezt a kitüntető és felelősségteljes munkát. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Elmondta, tisztában van azzal, hogy színházat kialakítani,  
működtetni, jó társulatot, színvonalas előadásokat létrehozni nem arról szól, hogy 
infrastrukturális körülmények között, milyen épületben működik a színház, de mégis nagyon 
fontos kérdés. A pályázatnak van egy fejezete, amely az intézmény felújításáról szól. Első 
sorban azt részletezi, hogy a Csiky Gergely Színház felújítása érdekében milyen lépéseket tett 
a színház vezetése, illetve megfogalmaz egy új ötletet is. Érdekfeszítőnek tartja az új ötletet, 



nem Kaposváron fogalmazódott meg először ennek a gondolata, hanem Révfülöpön 2011-
ben. Aki olvasta a pályázatot, tudja, magyarországi Globe Színház kaposvári felépítéséről van 
szó, erre tesz pályázatában javaslatot igazgató úr. Kérdése volt, mennyire előkészített ez az 
ötlet, ez a javaslat? Mennyibe kerülne ennek a színháznak a felépítése? Kapott-e esetleg 
konkrét ígéreteket arra, hogy a város vagy más szervezetek, intézmények támogatják az ötlet 
megvalósulását? Érdekelné, hogy Révfülöpön miért nem sikerült megvalósítani, mi volt az 
akadálya? Ilyen akadállyal esetleg Kaposváron kell-e számolni a felépítés esetén? Két 
helyszínt is javasolt, melyiket tartja alkalmasabbnak a Városligetet, vagy a Színházparkot az 
ötlet megvalósulására? A Csiky Gergely Színház felújítása konkrét ígéretek ellenére nem 
valósult meg, van-e esetleg ígérete arra, hogy a Színház épületének felújítása a közeljövőben 
megvalósul?  
 
Rátóti Zoltán pályázó: Valóban a Szakmai Bizottság ülésén is megfogalmazódott egy 
üzenet, hiszen egy új igaz gató, egy új ciklus elindulása kitűnő alkalom arra, hogy egy üzenetet 
fogalmazzanak meg természetesen a fenntartató felé, de úgy gondolja jelen esetben a 
fenntartó, a tulajdonos az állam, aki felelősséget tud vállalni ekkora volumenű feladat  
esetében. Mindannyian tudják mennyire fontos a Színház felújítása. Konkrét ígéret jelen 
pillanatban nincs, és úgy gondolja, hogy ilyen gazdasági helyzetben konkrét ígéretet tenni az 
hazardírozás mindaddig, amíg nincs meg a megfelelő forrás. Több tárgyalást folytattak 
minisztériumi szinten, illetőleg a Minisztérium részéről is voltak helyszíni szemlén is. Nem 
csak a pályázatot, illetve a terveket látták, hanem a helyszíni szemlét is végrehajtották. 
Nyilvánvaló, hogy az „A” terv szerint teljes és nem részleges „B” terv szerinti felújítást kell 
végrehajtani.  Az „A” terv egy olyan átfogó és XXI. századi Színházat vizionál, amely után az 
utódaik nem tehetnek szemrehányást, hogy nem tettek meg mindent. 100 évben kell 
gondolkodniuk és nem 20-25 évben, mint a legutóbbi felújítás során történt, ami 
következtében ilyen állapotban van a Színház. Reményeik vannak, ezt tudja képviselő úrnak 
válaszolni, sajnos semmi pénzügyi konkrétum nincs. Azt gondolja, hogy egy új felhatalmazás  
új erőt ad ahhoz számára is, illetve az önkormányzati választások után, amikor már a napi 
gondokkal kell foglalkozni, nem pedig a kampánnyal, akkor konkrét lépéseket tudnak tenni. A 
Globe Színház kaposvári felépítésének ötlete magában foglalja azt az ötletet, melyet első  
pályázása során a sátor színházban fogalmazta meg. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy 
szükséges egy nagy létszámú befogadó hely arra az időszakra, amikor a Színházat felújítják. 
Látványos ötlet volt valóban a Színház melletti parkban felépíteni a sátorszínházat, de a 
felújítás után azt el kellene bontani. A Globe Színházzal, ha konvertálják az ötletet az 
ötletgazdától, Sárkány Sándortól megkapták a jogokat és  hozzájárulásokat, hogy mint a 
Színház és ő, aki az ötlet megvalósulásakor már mellé állt, támogassa Kaposvár városában a 
Színház felépítését. Hosszan taglalta a pályázatban is, hogy mennyi előnnyel és mennyi plusz 
adottsággal és lehetőséggel járna Kaposvár kulturális élete számára a Globe Színház  
felépítése. Először Balatonbogláron tárgyalt, hogy adjon helyszínt a Globe Színháznak. Az 
első megvalósulási helyszín ott volt. Révfülöpön is kitűnő helyszín lett volna. Sárkány Sándor 
és az Önkormányzat közötti nézeteltérés és meg nem egyezés következménye volt, hogy nem 
született és nem jött létre ott a Színház. Úgy gondolja, azáltal, hogy átruházta az ötletet és 
feljogosította, hogy képviselje a Globe Színház magyarországi és azon belül kaposvári 
misszióját, könnyebb tárgyalási helyzetbe kerül. Sárkány úr felruházta azzal a joggal, hogy 
képviselje ennek az elkészítését. Révfülöpre egy konkrét terv készült, amit jelzett is. Ha 
konkrét tárgyalásokra kerül sor, bemutatható ez a terv. Kb. 300-350 millió forintba kerül a 
jelenlegi tervezés szerint. Ha téliesíteni akarják, ami már az ő terve, egy üvegfedéssel 
lefednék, az még kb. 100 millió forint lenne. A helyszín szempontjából a praktikum szerint 
látványos lenne a Városligetben, de hogy együtt van a két intézmény, a Színház melletti 
parkot tartja praktikusabbnak.  



-----Hozzászólások----- 
 
 

Dr. Csató László tanácsnok: Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként röviden 
összefoglalta a bizottság véleményét a pályázattal kapcsolatban. Egy pályázat akkor hiteles, 
amikor úgy érzi az olvasó, hogy a leírt szavakat és mondatokat csak a pályázó írhatta. Amikor 
az élőbeszéd hangsúlyai is kiérződnek a sorokból, ha nincs semmiféle disszonancia a 
személyiség és a leírt szöveg között. Igazgató úr pályázatánál ezt tapasztalták, ez volt az a 
többlet, amely a pályázatok túlnyomó többségénél sajnos hiányzik. A pályázat tehát egy 
személyes, néha érzelmektől sem mentes, összességében teljesen objektív beszámoló az  
elmúlt négy évről, egy megalapozott vízió a jövőről, a Csiky Gergely Színházról és annak 
kaposvári kapcsolat rendszeréről, illetve helyi és országos kötődéseiről. Aki itt él és kultúra és  
a színház iránt egy kicsit is érdeklődik, az ismeri és elismeri az eredményeket. Sejti azokat a 
nehézségeket is, amelyekről igazgató úr itt is és a pályázatában is ír. Összességében szép és 
eredményes négy évet tudhat maga mögött a Csiky Színház Rátóti igaz gató úr igaz gatása 
alatt. Nincs kétségük, hogy az elkövetkezendő öt esztendőben meg tudja valósítani azokat a 
terveket, amelyeket maga és társulata elé kitűzött. Ehhez a nagy ívű munkához kíván 
képviselő társai nevében sok sikert és jó egészséget azzal a meggyőződéssel, melyet Dr. 
Szigethy Gábor író-rendező ajánlásában a következőképpen fogalmazott meg: „Rátóti Zoltán 
eredményei jelentik a garanciát, hogy a következő öt évben is remek, színvonalas, a közönség 
által szeretett színháza lesz Kaposvárnak”.  
 
Dér Tamás tanácsnok: Egy új kaposvári jelenség alapjait látja lerakni, illetve az elmúlt  
időszakban az igazgató úr és csapata ezt nagyon jól kezelte és nagyon jól irányított. Egyrészt, 
mert a pályázata profi, emberi és nyitott. Profi azért, amit Csató tanácsnok úr is elmondott, 
hihetetlen részletességgel írja le a múltat, a jelent és a jövőt. Nagyon sok pályázatot bíráltak a 
Közgyűlésben és a Bizottságokban, de ilyen profi pályázattal ritkán találkozik az ember. 
Emberi, mert a pályázatból az emberi tulajdonságok, az érzelmek jönnek le, amit ritkán 
tapasztal az ember, köszönet érte. Nyitott, mert nyitott Kaposvár felé, nem egy zárt világ lett a 
Csiky Gergely Színház, hanem nyitott a város felé, nyitott a kaposvári emberek felé, nyitott a 
kaposvári intézmények felé. Ez jó, mert bárki felmehet a színpadra, elmehet egy-egy próbára 
és a színészek is elmennek az intézményekbe, és ez jó dolog. A Globe Színháznak az ötlete 
óriási, kiváló, reméli meg is tudják valósítani a várossal közösen. Várja a Színház és csapatát 
egy faültetésre a Sportcsarnok területén A pályázatban szerepel, hogy a város  sok területén 
szeretne fát ültetni a színház, illetve az igaz gató úr, várja, hogy a színház dolgozói menjenek. 
A munkájához jó munkát és jó egészséget kíván. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Valóban a mellékletekkel együtt egy nagyon tartalmas pályázatról 
van szó, amely nagyon sok mindenről szól. Van egy dolog, amit röviden említ, az 
Egyetemmel kialakított kapcsolat. Utal arra, hogy pozitív irányba fordult, tevékenyen részt 
vesznek a színészképzésben és rendszeresen látogatják a színészavatók előadásait. Lehet-e 
egy tartalmasabb, még szorosabb együttműködést kialakítani az Egyetemmel a színészképzés 
érdekében? Nyilvánvalóan a színészképzésből maga a Színház is tud majd meríteni és tud is 
meríteni, hiszen több végzett színészhallgató már a Csiky Gergely Színházban dolgozik. 
Kicsit többet remélt a pályázat ezen részétől, hogy milyen kapcsolatot tud majd kialakítani az  
Egyetemmel a Színház. Sok sikert kívánt az ambiciózus tervek megvalósításához, azt 
gondolja és azt reméli, hogy a Közgyűlés partner lesz benne. A Globe Színház esetében a 
költségbecslést említette, kb. 450-500 millió forintba kerülne téliesítve a színház felépítése. 
Azt is, hogy egy nemzetközi vérkeringésbe lehetne bekerülni ez által, és Kaposvár egy 
nagyon jelentős Dél-dunántúli központtá válhat Pécs mellett. Annak szorítanak, hogy a Globe 



Színház felépítése mellett a Csiky Gergely Színház olyan léptékű megvalósítása, melyet 
említett megvalósulhasson. Reméli, hogy a következő időszakban bírni fogja azoknak az 
ígéretét, akik felelősek lehetnek azért, hogy a Csiky Gergely Színház teljes felújítása 
megvalósuljon. Hangsúlyozta, tisztában van vele, hogy Színházat működtetni, művészetet 
létrehozni az nem kövekből és falakból áll, de fontos dolog. Ha a társulatra gondol, elhangzott 
egy olyan kifejezés, hogy új jelenség van kibontakozóban. Igazgató úr is említette, hogy 
vannak hétköznapi konfliktusok, amelyek a színház működéséből fakadnak. Nem csak neki, 
hanem sok más kaposvárinak is fájó, hogy az utóbbi években olyanok távoztak a társulattól, 
akik védjegyezték ezt a kaposvári társulatot. Kocsis Pál, Csapó Virág és sorolhatna még 
neveket. Nyilván nem könnyű a pótlásuk, de azt kérné, igyekezzen hasonló színvonalú 
színészekkel pótolni a távozásukat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3173   Száma: 14.08.26/31/0/A/KT 
Ideje: 2014 augusztus 26 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
187/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó testülete úgy határozott, hogy Rátóti 
Zoltánt megbízza a Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 2015. január 1. napjától 
2019. december 31. napjáig. 

Havi bruttó munkabére: 495.700,- Ft 
Havi költségtérítése: 450.000,- Ft 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy Rátóti Zoltánnal a munkaszerződést kösse meg. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2014. december 31. 
 
 



-----32. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi  
tűzvédelmi tevékenységéről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Gulyás László és Róth Zoltán tűzoltókat. Elmondta, 
a tűzoltók azok az emberek, akik csak a jó érzést váltják ki az emberből. Ismeri a kaposvári 
tűzoltókat még abból az időből,  amikor Önkormányzati Tűzoltóság volt és abból az időből is,  
amikor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tagjai lettek. Ne csupán tűzesetekre gondoljanak 
akkor, amikor a tűzoltókról beszélnek. Mai időszakban a tűzesetek mellett egyre inkább 
támaszkodnak rájuk az extrém időjárási körülmények között. Kérte, hogy a napirenddel 
kapcsolatban szóbeli kiegészítésüket tegyék meg.  
 
Róth Zoltán tű. százados: Köszöntötte a Közgyűlést. Elmondta, a Kaposvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi munkáját és a mentő tűzvédelem területén keletkezett 
káresemények felszámolása, valamint az év során jelentkező, szűk határidővel megoldandó 
szakmai feladatok szakszerű, gyors elvégzése jellemezte. Igazolva polgármester úr szavait  
tűzesetek 2013-ban jóval kevesebb számban történtek, mint előző évben. 2013-ban a 
Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén, ami 75 települést érint 
összesen 209 beavatkozást igénylő tűzeset, és ezzel szemben 289 beavatkozást igénylő 
műszaki mentés zajlott. Ezeknek az eseteknek kivétel nélkül minden egyes esete kevés  
szerállománnyal, kevés emberrel megoldható alacsony fokozatú besorolású esemény volt. A 
tűzesetek tekintetében elmondható, hogy Kaposvár fokozottabban veszélyeztetett, mint a 
többi 74 település. Azért mondja ezt, mert a 209 esetnek több mint 66 %-a Kaposvár területén 
zajlott, a maradék 1/3 a 74-ből 45 települést érintett. Az állampolgárok lakóingatlanát közel 
44 %-ban veszélyeztette valamilyen oknál fogva káresemény. Meg kell említenie a 
kéménytüzeket, amely sajnos alattomos módon a szénmonoxiddal összefüggésben fokozott 
veszélyt jelent az állampolgárokra. Sok helyen régiek az épületek, régiek a kémények, a 
kémény becsatlakozások, maga az építési technika olyan, amely magában foglalja a jövőbeni 
ilyen események bekövetkezését is, itt a kéménybe épített födémgerendákra gondol. Az új 
építési tervek, az új irányelv ezeket már kiküszöböli, de sajnos még minden évben találkoznak 
a fűtési szezont illetően. Minden egyes kéménytűz, ami 9 esetben történt 2013-ban, egy 
kivizsgálást vont maga után, ami a Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági 
felügyelőjével valósult meg. Szándékosan megtévesztő jelzések még mindig előfordulnak, így 
2013 sem volt mentes ezektől. A számukat sikerült minimalizálni az elmúlt évekhez képest. 
Folyamatos csökkenő tendencia mutatkozik, 2013-ban 6 ilyen eset volt csak. Ez is sok, ha azt 
veszik alapul, hogy adott időszakban valahol máshol tényleg segítségre lenne szükség. 
Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy még jobban ki tudják szűrni ezeket a 
bejelentéseket. Műszaki mentések vonatkozásában, említette, hogy 289 eset volt. Ez kb. 
majdnem 50 %-al magasabb, mint a tűzesetek száma. Ennek alapja az időjárásbeli változás, az 
időjárási körülmények megváltozása. Nagyon csapadékos volt 2013 tavasza, hó helyzet volt, a 
nyár eleji nagy esőzések következtében a Kapos folyón levonuló árhullám az, ami fokozott 
beavatkozásokat igényeltek az állománytól. A közutakat tekintve 78 eset történt, mint közúti 
közlekedési baleset, melynek során sajnos 1 személy elhunyt, 54 fő civil szerzett valamilyen 
fokú sérülést. Az időjárási körülmények Kaposvár, illetve a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság területén a műszaki mentések kb. 1/3-át tették ki. Ilyenek a vízszivattyúzások, 
fakidőlések felszámolása, illetve új jelenségként szembesültek a partfalcsúszásokkal, ami 
szintén a csapadékos időjárású télre vezethető vissza. Ez az Ivánfa hegyet, illetve a Kecel 
hegyi bejáró környékét érintette, minden esetben az egységek beavatkozására volt szükség. 



Az Ivánfa hegyen egy házból az ott lakók szükséglakásban történő elhelyezését kellett 
megoldaniuk. Ezúton köszönte meg polgármester úrnak a rendelkezésre bocsájtott lakást a 
Sávházban. Már említette a szénmonoxid szivárgást, egyre több lakásban, családi házban 
sikeres felhívó propagandára tekintettel jelennek meg szénmonoxid érzékelők. Több esetben a 
tragédiát megelőzően kellett kimenniük, mert a szénmonoxid érzékelő időben jelzett és ezzel 
tudták az állampolgárok egészségét, életét megvédeni. Átvizsgálták a lakást, megnézték az 
érzékelőt, volt olyan eset, ahol mértek szénmonoxid értéket, koncentrációt. Ezekben az 
esetekben a kéményseprő szolgáltató cég segítségével, illetve a lakosok segítségével 
helyreállításra kerültek a fűtési bekötések, amik okozták ezeket az eseteket. Szénmonoxid 
mérgezéssel 8 fő  került kórházba 2013-ban, viszont senki sem halt meg. Fontos megemlítenie 
a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományának egyéb beavatkozásaiból a Dunai 
árvíz felszámolásában végzett helytállásukat. Ennek keretében egyik kollégájuk Bátorság 
Érdemjelet kapott a Belügyminiszter úrtól. 33 fő volt az, aki Kaposvárról Győrújfalu 
térségében védekezési munkálatokban részt vett, egyébként ez a Somogy megyei 
kontingensnek 1/3-át tette ki. A 2013-as év is arról tanúskodott, hogy változnak a 
körülmények, változik az idő járás, változik a klíma, még ha kevésbé érezzük, illetve 
számunkra szélsőséges körülményeket idéz elő, ami nem megszokott a térségben. 
Képzéseiket ennek megfelelően alakítják ki az állomány számára. Nagyszámú közlekedési 
baleset, illetve nagyszámú természeti viharkárok felszámolásához szükséges ismereteket  
oktatnak az állomány számára. Nemcsak azért van erre szükség, mert újak a körülmények, 
hiszen az állomány egy része kapott már ilyen képzést, hanem azért mert sajnos elég nagy a 
fluktuáció és folyamatosan érkeznek az ifjú kollégák, akik tudását még jobban fel kell 
vértezni a helyi sajátosságokkal. Az állomány jelen pillanatban, illetve 2013-ban 18 fős napi 
szolgálati létszámmal látta el 75 település tűzvédelmi feladatait. Ez fokozott 
szolgálatszervezési és képzési plusz feladatokat jelentett, amit a Kaposvári 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományával közösen sikeresen megoldottak. Folyamatosak 
voltak a képzések, illetve az új eszközök bevezetésénél munkavédelmi oktatásokat is minden 
esetben végrehajtottak. Szükséges a munkavédelmi oktatás egyrészt, mert jogszabályok 
előírják, másrészt azért, mert ha az állomány figyelmetlenül végzi a szabadidős feladatait,  
azzal az állampolgárok megsegítését veszélyezteti. Ennek kiküszöbölésére rendszeresen 2013-
ban is a szezonális otthon végzendő feladatokat előtérbe helyezve munkavédelmi oktatással 
próbálták segíteni és kiküszöbölni ezt a fajta körülményt. Kaposvár Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság területén 41 olyan közintézmény, intézmény, cég van, amely fokozott 
figyelmet érdemel. Vagy gazdasági szempontból fontos, vagy olyan tevékenységet végez, 
vagy olyan befogadóképességgel rendelkezik, amely egy esetlegesen bekövetkezett esemény 
felszámolásánál plusz információkat, plusz segítséget kíván. Ehhez 41 tűzoltási és műszaki 
mentési tervet készítettek el. Ez a 2011-2012-es évhez viszonyítva 50 %-os emelkedés, illetve 
hozzáfűzné, hogy idei évre vonatkozóan további tervekben szerepel az, hogy még két  
intézmény a várdai Biogáz-erőmű, illetve a kiskorpádi KITE Növényvédőszer Raktár kerül 
ezek közé felvételre. Az ottani technológia és tárolt anyag veszélyessége ezt indokolttá teszi. 
2012. december 6-án történt egy szerencsétlen baleset. Somogyaszaló és Mernye között a 67 
főúton közlekedési balesethez kaptak az egységek riasztást és a vonulás során a segítségre 
siető egység három járművéből kettő balesetet szenvedett. A gépjárműfecskendő totálkárosra 
törött, ott több sérülés is történt, a műszaki mentő szerint viszonylag könnyebb sérüléseket, az  
elejét, lökhárító részét érte sérülés. A kiesett szer pótlására 2013-ban új gépjárműfecskendőt  
kapott a városi tűzoltóság. Ennek a gépjármű  technikának az oktatása, a sofőrök képzése 
2013-ban soron kívül megtörtént és a nyár elején szolgálatba állt a jármű. Az idei évben 
szintén kaptak egy új gépjárműfecskendőt, ami a magyar gépjárműfecskendő gyártás első  
példányai között szerepel és ennek a járműnek a beállítása terveik szerint október 1-jén lesz, 
addigra zárulnak le a gépjárművezetői képzések és vizsgáztatások. Személyzeti téren a 



Hivatásos Tűzoltóság 85 %-os feltöltöttségi szinten áll. 18 fős napi szolgálati létszámmal 
látják el feladataikat, azért, hogy az állomány részére a járandóságaikban keletkező 
szabadnapjaikat ki tudják adni. 2013-ban sikerült szoros szolgálatszervezéssel annyi többletet 
összegyűjteniük, hogy Siófok városának is tudtak segítséget nyújtani. Betegségek nem 
jellemezte 2013 évet, szezonális betegségek voltak, de nagyobb balesetek nem történtek. Aki 
a 2012 év végi balesetben súlyosan megsérült kolléga is  visszatért 2013 nyarán a szolgálatba. 
Alapfokú iskolán 2013-ban két fő volt, ők sikeresen elvégezték, illetve plusz 1 fő került az év 
végi tanfolyam kezdetre beiskolázásra, aki idei évben sikeresen szolgálatba állt. A Kaposvári 
Hivatásos Tűzoltóság a munkájának segítése érdekében hat Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
kötött együttműködési megállapodást, akinek a képzését és a technikai felszereltségének 
fejlesztését szintén szem előtt tartják és segítik Őket. Cserében minden olyan káresemény 
felszámolásban számítanak rájuk és a segítségüket kérik, ami az általuk vállalt területüket 
érinti, Kaposvár tekintetében ez a Kötél Egyesület. A Kötél Egyesület 2014-es évi terveivel 
kapcsolatban önálló beavatkozásra alkalmas egyesületté szerették volna, hogy váljon. Az idei 
évben sikeres szituációs vizsgát tett az Egyesület és abban az esetben, ha a Kaposvár 
Hivatásos Tűzoltósága káreset miatt nem tud vonulni, akkor a Kötél Egyesület egy 
gépjárműfecskendővel és egy általuk épített műszaki mentőszer segítségével tudja biztosítani 
Kaposvár lakosainak mindenkori biztonságát. 2014 évre célkitűzéseik között szerepel 
egyrészt a tűzoltás és műszaki mentési tervek bővítése az említett két létesítmény kapcsán. Az 
Egyesületekkel való együttműködés további fejlesztése, felszerelési adottságainak 
pályázatokon történő sikeres szerepeltetése, bővítése. Képzéseket folyamatosan, amíg szükség 
van rá addig a káresetek függvényében szükséges mértékben a műszaki mentések és ebből 
kifolyólag közúti balesetek, vízkárok, viharkárok elhárítására tekintettel kívánják eltolni,  
természetesen a tűzeseteket is szem előtt tartva. Az idei évben is, mint ahogy tavaly 12 
létesítményt szeretnének meglátogatni, amelyből 6 esetben ellenőrző gyakorlat keretében 
kívánják az állomány adott létesítménnyel kapcsolatos ismereteit felmérni és felkészíteni Őket 
egy esetleges beavatkozásra. Minden esetben ezek a létesítmények vagy régen látogatott 
létesítmények, vagy fokozottan frekventált létesítmények. 2013-ban és 2014-ben is nagy 
hangsúlyt fektettek és szeretnének továbbra is az állampolgárokkal folytatott folyamatos 
kapcsolattartásra. Szeretettel várják az intézményeket, a magánembereket nyitott szertárakció 
keretén belül, hogy bemutathassák a felszereléseiket, az, hogy melyek azok a technikai 
lehetőségek, amelyek életük biztonságáért állnak szolgálatban.  
 
Szita Károly polgármester: Felkérte Gulyás parancsnok urat, röviden foglalja össze 
kiegészítését. Azt követően egy pár gondolatot mondana. 
  
Gulyás László tű. alezredes: Köszöntötte a Közgyűlést. Két hozzászólása lenne, az egyik 
inkább szakmai, a másik erkölcsi. Könnyű helyzetben van, mert már hallotta a beszámolót, 
mivel a Tűzoltóság köteles beszámolni a felügyeleti szerv előtt minden év elején. Fontos 
dolognak tartja és azért fordult polgármester úrhoz, hogy kapjon lehetőséget Parancsnok úr 
arra, hogy a Közgyűlés előtt is és az általuk képviselt állampolgárok előtt is megossza az 
információkat. Higgyék el a tűzoltóknak szüksége van az állampolgárok visszacsatolására 
ahhoz, hogy ugyanúgy tudják végezni elkötelezettséggel és lojalitással a munkájukat. 
Szakmai részként Parancsnok úr részletesen kitért a mentő tűzvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységre, amit a Tűzoltó-parancsnokság hivatott végezni. E mögött azonban sokkal több 
van, mert ha belegondolnak a mentő tűzvédelem egyfajta tűzoltás, műszaki mentés. Nagyon 
fontos és súlyos hangsúlyt fektetnek a megelőzésre. A megelőzés is sokrétű, hatósági és  
szakhatósági tevékenységeket is végez a kirendeltség bevonva a Tűzoltó-parancsnokságot, 
illetve igénybe véve azok munkáját. Parancsnok úr említette a Dunai árvizet. Abban a 
szerencsében részesülhetett, hogy Ő lehetett annak a Somogy megyei kontingensnek a 



vezetője, akik először Győrújfalu, majd Baján tevékenykedett. Ritka volt az a példa, hogy egy 
ilyen egységet tíz napon keresztül igénybe vettek. Úgy gondolja azért tették meg a 
döntéshozók, mert meg voltak elégedve a Somogy megyei tűzoltókkal, illetve azon belül is  
annak a 33 kaposvári tűzoltónak a munkájával. Amit ott tapasztalt, az önkéntesek 
hozzáállását, arra indítatta, ami országos szinten is megfigyelhető, engedjék meg azoknak az  
embereknek, akik tényleg akarnak tenni valamit a katasztrófák megelőzésében, védekezésben 
bármilyen szerepet akarnak vállalni, adják meg nekik a lehetőséget, ne zárják ki Őket a 
munkából. A fiatalságot is megpróbálják felkészíteni ezekre a tevékenységekre, egyfajta 
gondolkodásmódot átadva nekik, hiszen gondoljanak a közösségi szolgálatra a Kirendeltség, 
illetve a Tűzoltó-parancsnokság is befogadó intézmény. A középiskolából várják azokat, akik 
esetleg úgy gondolják, hogy azt az 50 órát, ami számukra egyébként is kötelező a 
Katasztrófavédelmen, vagy a Tűzoltóságon akarják eltölteni megismerve a munkájukat. Talán 
még az utánpótlást is ki tudnák belőlük taníttatni, akik majd esetleg a Tűzoltóság további 
lehetőségeit fogják biztosítani. Erre nagy hangsúlyt fektetnek, valamint az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületekre. Nagyon jó az együttműködés és mindig bátorítja a polgármester urakat, hogy 
támogassák az Egyesületeket. Szakmai tekintetben a megelőzés kapcsán meg kell említenie 
azt a két másik fő szakterületet, az iparbiztonságot és polgári védelmet, ami ugyanúgy nagy 
hangsúllyal szerepel. Egy katasztrófa megelőzése és felszámolása, valamint elhárítása 
kapcsán, melyben tevékeny segítséget kapnak a Tűzoltó-parancsnokságtól. Úgy gondolja, 
hogy ez az állomány, ez a Tűzoltóság záloga annak, hogy mind Kaposvár, mind pedig a másik 
74 településen élő állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága megfelelően és  szakszerűen 
biztosított legyen. 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a beszámolót és a szóbeli kiegészítést. Abban a 
szerencsés helyzetben vannak Kaposváron, hogy akkor, amikor a Tűzoltóságról,  
Katasztrófavédelemről beszélnek, akkor örömmel és nyugodt szívvel mondhatják el,  hogy 
jobbnál jobb parancsnokaik vannak. Róth Zoltán százados úr személyében egy olyan 
parancsnokot kapott a Kaposvári Tűzoltóság, akinek az esetében méltán lehetnek nyugodtak. 
Megköszönte parancsnok úrnak, rajta keresztül pedig valamennyi kaposvári tűzoltónak, hogy 
nem csupán Őket, de a vonulási területükön 75 település polgárát is védik és szolgálják. Az a 
beszámoló, ami megjelent a képviselőknél írásban, illetve néhány gondolat ki lett emelve 
szóbeli kiegészítésként, legyen alapja annak, hogy majd a következő évben is várják 
parancsnok és alezredes urakat arra, hogy számoljanak be a 2014 évi működésről és a 
tevékenységről. Nagyon jó munkát kívánt, olyan biztonságot adjanak a kaposváriaknak, mint  
amit eddig is megadtak kollégáikkal.  

 
 

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
188/2014. (VIII. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

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

 
 
 

K. m. f. 
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