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Testületi ülés ideje: 2014. szeptember 29. 
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 0 - 
  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 0 - 
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. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 

Szita Károly polgármester: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, meghívott vendégeiket, a Hivatal megjelent munkatársait. Megállapította, hogy a 
testület 15 tagja jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  

− a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja kapcsán szükséges  
döntésekről,  

− a TAO pályázatokhoz önrész biztosításáról, 
− a 2014. szeptember 14-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztéseket. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3177   Száma: 14.09.29/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
194/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja kapcsán szükséges  
döntésekről, 

- a TAO pályázatokhoz önrész biztosításáról és 
- a 2014. szeptember 14-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztéseket. 
 
 
1.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

      Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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 2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
 3.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési 

stratégiájának elfogadásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
 4.) Előterjesztés a volt Füredi II. Laktanya emléktábláinak elhelyezéséről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
 5.) Előterjesztés gyógyító és rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződésről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
6.) Előterjesztés a kaposvári 7083 hrsz-ú ingatlanra (Élmény- és Gyógyfürdő) gázellátást 

biztosító szolgalmi jog alapításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

7.) Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. sz. alatti raktár bérletére érkezett 
ajánlatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
8.) Előterjesztés a Sportcsarnok területén lévő létesítmények térítésmentes 

használatának biztosításáról nevelési-oktatási intézmények részére 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
9.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 

10.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

  
11.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető jelzálogjog 

átjegyzési kérelemről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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12.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 

13.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja kapcsán 
szükséges döntésekről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester      
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
14.) Előterjesztés a Tao pályázatokhoz önrész biztosításáról  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
Közreműködik:  Szerb György sport referens 

 
15.) Előterjesztés a 2014. szeptember 14-én bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról   
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester                       
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról ----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a napirend tárgyalására azért van szükség, mert a 
Videoton a többi üzemmel együtt egy új csarnokot kíván építeni és a beépítési százalék 
módosítására van szükség a területükön. Meg kell adni számukra a lehetőséget, hogy ezt meg 
tudják tenni. 
 
 

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3178   Száma: 14.09.29/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 54/2014. (X.01.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési 

stratégiájának elfogadásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, összefügg a következő két napirend, csak külön kell 
döntést hoznia a Közgyűlésnek. Kérte a képviselőket, hogy egyben tárgyalják meg az  
előterjesztéseket. Most egy részanyagot kell megtárgyalniuk, két alkalommal kell döntést 
hozniuk az előterjesztésekről. Tájékoztatta a Közgyűlést a településrészi önkormányzatok 
módosító javaslatairól.  
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Minkét anyaghoz lenne kérdése. Az első a jövőképhez kapcsolódik. 
A jövőkép megfogalmazásában nagy ellentmondást nem lát, csak abban, ami később az  
anyagban visszatér a jövőképre vonatkozóan. Az ellentmondás a társadalmi, demográfiai 
célokat illetően fogalmazódik meg. Azt mondja a jövőkép, hogy egy családokban gyarapodó 
Kaposvárral számolnak 2030-ig, ezt egyébként meg is erősíti a jövőképnél az anyagban. 
Kismértékben növekvő lakosságszámmal számolnak, de ezzel ellentétes, hogy csökken a 
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város átlag életkora. Cél az is, hogy 40 év alá fog csökkenni az átlagéletkor, bár az elöregedés  
az egyik legjellemzőbb demográfia trend. Ha ezt vállalják, és megfogalmazzák, akkor később, 
amikor a részcélok és a beavatkozási területeket fogalmazzák meg, ne csak a 
népességmegtartás legyen a cél. El kellene dönteni, hogy csak a népességmegtartás a cél,  
vagy ambiciózusok és azt mondják, hogy kismértékben növekszik a lakosság és csökken az  
átlagéletkor. Javasolja tisztázni. A Somogy Áruház megújítását illetően előterjesztő miben 
gondolkodik, milyen hasznosítási lehetőséget gondol, amikor megnevezi az anyagban ezt a 
projektet? Az intermodális csomópont kialakításával kapcsolatban kérte polgármester úr 
segítségét eldönteni, hogy a megvalósítás kezdetének dátuma pontosan mi. Korábban Németh 
Lászlóné miniszter asszonytól azt hallották sajtótájékoztatókon, hogy 2014-ben kezdődik a 
megvalósítás. Most azt lehet látni az anyagban, hogy az előkészítés időszaka 2014-2016 
közötti és a megvalósítás kezdete 2017. Ez ellentmondásban van azzal, amit polgármester úr 
mondott, mert 2016-os kezdést ígért. El kellene dönteni, hogy mi a valós dátum. Következő 
kérdései a közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódnak. Második stratégiai cél a vonzó üzleti 
környezet kialakítása, szerepeltetik az M67-es és M9-es utakat, ugyanakkor az ütemezésre 
nem látható semmilyen dátum. Míg a többi projektnél konkrétan meg van nevezve, hogy mi 
az előkészítés időszaka, mi a megvalósítás időszaka, az M67-nél és az M9-esnél, ebben a 
fejezetben, a II. stratégiai célnál nem szerepel. Később a Kaposvár környékének 
infrastrukturális fejlesztése a téma. Az M9-esnél szerepel a 2017 és 2020-as dátum. Amirő l 
nehéz viszont eldönteni, hogy az előkészítés ütemezését jelenti, vagy a megvalósítás időszakát 
jelenti. Ebben a fejezetben, ami Kaposvár környékének infrastrukturális fejlesztéséről szól, 
miért csak az M9-es szerepel, miért nem szerepel benne az M67-es gyorsforgalmi út? Miért 
csak az M9-est tüntetjük fel, az M67-est miért nem, ha egyébként később egy másik 
fejezetben célként azt is megfogalmazzák, hogy kezdeményezik majd a Kaposvártól délre 
elhelyezkedő szakasz gyorsforgalmivá alakítását, vagy legalábbis a településeket elkerülő  
szakaszok kialakítását. Racionális célnak tartja és követendőnek, amit szerinte jelezni is  
kellene e Kormány felé, hogy Kaposvárnak az a szándéka, hogy az M67-es ne csak 
Kaposvárig épüljön meg. 
  
Szita Károly polgármester: A kérdéseket lezárta. Megköszönte tanácsnok úrnak, hogy 
felhívta a figyelmét arra a viszonylagos ellentmondásra, amely a népességmegtartás és enyhe 
növekedés között mutatkozik. Az enyhe növekedés stratégiai célkitűzés, ezt kell átvezetni a 
dokumentumon, hogy a két fejezet összhangban legyen. A város stratégiai célkitűzése, hogy 
egyrészt tovább ne fogyjon, hasonlóan a többi nagyvároshoz képest, másrészt pedig egy kis  
fokú növekedést érjenek el,  aminek meg van a realitása. Azzal, hogy kiemelt városok lesznek 
az új Európai Uniós ciklusban, növekedési centrum lesz minden megyeszékhely, illetve 
vannak olyan megyék, melyek több pólusúak, több város is van az adott megyében, az azt 
vonja maga után, hogy a munkahelyteremtéseknek a jelentős része az mindig a nagyobb 
városokban valósul meg. A legfontosabb célkitűzés az, hogy mivel nem lehet minden faluban 
munkahelyet csinálni annak a lehetőségét kell megteremteni, hogy a munkába jutás, illetve a 
munkából hazamenetel megfelelő közlekedési eszközzel történjen. Akár tömegközlekedéssel,  
akár egyéb eszközökkel, utakkal történjen meg, ezért gondolja, hogy ellentétben az elmúlt  
évtizedek gyakorlatával, amikor megindult egy kitelepülési hullám, mindenki a környező 
falvakban vásárolt telket, lakást, azok el fognak indulni a város felé. A különböző  
intézmények struktúra-kialakítása is a nagyvárosokra fókuszál. Itt vannak megfelelő  
színvonalban és minőségben felszerelt óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények. Arra kérte 
főépítész asszonyt, hogy javítsák az anyagot, hogy egyformán essen szó a mérsékelt 
növekedésről a népesség esetében. A Somogy Áruház teljesen méltatlan ehhez a belvárosi 
miliőhöz. Magántulajdonban lévő épület, tulajdonosával szemben felszámolási eljárás folyik 
legalább 2 esztendeje. Amikor a felszámolási eljárásnak vége, két dolog lehetséges. Meg kell 
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várni, ki lesz a tulajdonosa és a tulajdonost segíteni kell abban, hogy a város rehabilitáció 
kapcsán Európai Uniós pályázati források megnyerésével, azt a környéket rendbe tegyék. 
Nagyon látszik a kontraszt, az áruház tulajdoni határa és a városi közterület határa között. 
Meg kell tudni mi a tulajdonos szándéka, ha meg van, akkor segíteni kell, hogy normális  
épületet, normális szolgáltatást, normális funkciót alakítson ki. Közeljövőben várható a 
felszámolási eljárás lezárása. A városnak célja a terület rendbetétele, de hogy a tulajdonos mit  
akar, milyen funkciót valósít meg, azt nem mondhatják meg neki. Legfontosabb cél, hogy a 
belvároshoz méltóan nézzen ki az épület. Az M67 és M9 esetében a stratégiai cél az  
változatlan, ez a két közúti kapcsolat feltétlenül kell a városnak és végig kell,  hogy kísérjék 
2020-ig. Az M67-es az elkerülő szakaszaival együtt nemzeti forrásból fog megvalósulni, az  
M9-es pedig az Európai Uniós ciklus kapcsán, uniós forrásokból. A Kormányzatnak az egyik 
szándéka az, hogy az M9-es esetében az M7-es és Kaposvár közötti szakaszt építené meg, ezt 
készíti elő olyan mértékben, hogy ez elkészüljön. Az, hogy nem szerepel mindkét helyen a 
megvalósításnak az ütemterve az Ő figyelmét is elkerülte. Kérte a főépítész asszonyt, hogy 
szerepeljen sokkal rövidebb távú célként az M67-es településeket elkerülő szakaszának a 
megépítése és a 2020-ig tartó célként pedig az M9-es Kaposvár-M7-es autópálya közötti 
szakasza. Mindegyiket nem fogják tudni megépíteni, egyértelmű cél, hogy 2030-ig épüljön 
meg a teljes szakasz, a várost érintő szakasz pedig a 2020-as ütemezésig. Dávid Ilona volt ma 
a vendége, beszéltek többek között az intermodális kaposvári közlekedési központról is. 
Tartottak egy sajtótájékoztatót az állomáson,  70 %-a az intermodális csomópont kiépítésének 
az vasúti beruházás. 70 %-a annak a 35 milliárdnak, teherpályaudvar kihelyezése, felüljárók 
megépítése, vasúti felüljárók kiépítése. Gyakorlatilag a beruházás azzal elkezdődik, hogy a 
kiviteli tervet hamarosan meg fogják hirdetni közbeszerzésen. Az keserítette el, hogy a 
kiviteli tervek és az azt követő engedélyek megszerzése, az több mint egy esztendőt vesz 
igénybe, ennyi ideig tart megcsinálni ezt a nagy projektet. A megvalósíthatósági tanulmányt 
már elkészítették, ez alapján készül a kivitelezési terv, ezért prognosztizálja azt, hogy 2016-
ban el fogják tudni kezdeni az intermodális csomópontnak a tervezését, ha még ebben az  
évben szerződést tudnak kötni a kiviteli terv elkészítésére. Arra minden esély meg van, hogy a 
közbeszerzés le fog zárulni addig. 2016-ig terjedő idő elégséges kell legyen arra, hogy 
elkészüljenek a kivitelezési tervek, és meg legyen hozzá a jogerős engedély is. Elképzelései 
szerint ez az ütemterve a projektnek. 
  

-----Hozzászólások----- 
 
Kiss Tamás képviselő: A koncepcióban lehet olvasni a gazdasági jövőképnél az erős 
versenyképes vállalkozások alcím alatt, hogy a vállalkozói kultúra erős és a vállalkozni 
szándékozók rendelkeznek a szükséges ismeretekkel. Számukra rendelkezésre állnak a 
vállalkozásokat érintő helyi és országos szintű naprakész információk. Az lenne az 
észrevétele, nem tudnák-e megvizsgálni annak az elvi lehetőségét, hogy ne csak információk 
álljanak rendelkezésükre, hanem szükséges forrás, szükséges tőke is? Mert lehet valakinek 
egy jó ötlete kaposvári fiatal vállalkozó – ahogy a koncepció is írja, a kkv szektornak a 
foglalkoztatási potenciálját növelni kell –, de nincs mögötte megfelelő forrás, a város tudja-e 
támogatni ezeket a fiatalokat? Az integrált program szerint szolidáris, biztonságos, egyéni 
esélyeket biztosító város, mint célkitűzés. A cél elérése a közbiztonság erősítése, de itt be is 
fejezték. Úgy gondolja, hogy jobban ki kellene fejteni, hogy az önkormányzat és a rendőrség 
együttműködéséről van-e szó, vagy csak a rendőrség intézkedéseirő l. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztéshez írásban tett észrevételt és korábban eljuttatta 
az építészeti irodára, és Ők továbbították a megfelelő szakemberekhez. Elmondta, az anyag 
alapos és jó, de még lehet javítani és pontosítani. Donner viszonylatában a város vezetésének 
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a figyelmét szeretné felhívni a Donneri központnak a lassú tönkremenetelére. Jó lenne, ha 
ebben a hosszabb távú tervben szerepelne egy város rehabilitáció, a pusztulófélben lévő  
területeivel is foglalkoznának. Itt a családi házas udvari belső lepusztult bérlakás állományról 
beszél. Különös tekintettel arra is, hogy az intermodális csomópont, a fürdő és szálloda 
kapcsán ez a terület közvetlen határos lesz és be kellene vonni hosszabb távon a 
rehabilitációba. Ezt hiányolta a szegregáció kapcsán, a Donneri területek igazából nem 
szerepelnek. Az idősekkel kapcsolatosan a városlétszám növekszik, fiatalodik, hosszabb távon 
nagyon oda kell figyelni arra, hogy a város és az ország is  el fog öregedni. A most nyugdíjba 
menő korosztály a legtöbb és legszélesebb réteg, a problémájukkal 10-20 év múlva 
foglalkozni kell idősek otthonával, időseket segítő szolgáltatásokkal. A kerékpár turizmussal, 
a kerékpár utakkal szeretné, ha jobban foglalkoznának a zöldfolyosó mentén. Szeretné, ha a 
kerékpárutakat nem a Balaton felé nyitnák, hiszen oda 4-5 óra alatt lehet lebiciklizni.  
Szigetvár és Kaposvár közötti kerékpár útvonalat kellene kiépíteni. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Visszatérne a 67-es úthoz, ami elbizonytalanította az ITS 
véleményeinél olvasható Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének az  
észrevétele. Észrevételezik, hogy a gyorsforgalmi és főúthálózat hosszú távú fejlesztési 
programjáról és nagytávú tervéről szóló kormányhatározat nem tartalmazza az M67-es és az 
M61-es gyorsforgalmi utak építését, illetve a meg lévő főutak fejlesztését. Hogyan tudják 
pótolni azt, hogy belekerüljön az országos közútfejlesztési koncepcióba, hogy a 
kormányhatározat tartalmazza az M67-esnek és M61-esnek a kiépítését, és az országos 
program is számoljon ezekkel a közútfejlesztésekkel? A 67-es úgy tűnik, hogy az egyik 
legneuralgikusabb kérdése Kaposvárnak, több kormányzati cikluson keresztül foglalkoznak 
ezzel a fejlesztéssel, de soha nem valósult meg. Két rövid szakasza a Kaposfüredet elkerülő és  
a Somogytúri szakasz épült meg. 2010-ben azt az ígéretet kapták a kaposváriak, hogy a 
következő ciklusban az M67-es megépül. Nem épült meg, és azóta sem történt semmi. Amit 
elvártak a kaposváriak, hogy történjen konkrét fejlesztés az M67-es nyomvonalán, az nem 
valósult meg. Ezért tartja kulcskérdésnek, hogy az ütemezést illetően mire számíthatnak. 
Mert, ha most van egy polgármesteri kinyilatkoztatás, akkor az egyrészt megnyugtató, 
másrészt meg számon kérhető. Ha azt mondják, hogy az előbb valósul meg, mint 2020, 
valamit mondani kell a kaposváriaknak, mert az anyag is leírja, Kaposvár tekintetében az 
egyik legnagyobb problémát a megközelíthetőség okozza. Nehéz gazdaságot úgy fejleszteni, 
nehéz úgy turizmust fejleszteni – minden honnan visszatérnek ezek a félmondatok –, hogy 
Kaposvár nagyon nehezen megközelíthető, mert nincs olyan infrastruktúra sem közúti, sem 
vasúti, amelyik korszerű és modern lenne és segítené a város gyors megközelítését. Az 
intermodálist illetően azért tette fel a kérdését, mert abban is  több dátumot hallottak a 
kinyilatkoztatásokban. Ezek szerint a 2017-es dátum az, ami a konkrét megvalósítást 
jelentheti, amikor el kezd épülni az intermodális. A 67-es utat illetően pedig kérne egy 
dátumot polgármester úrtól, nevezze meg azt az évszámot, amikor szerinte az M67-es út 
településeket elkerülő szakaszai megépülnek Kaposvár és az M7-es viszonylatában. Az M9-
est illetően azt gondolja, hogy Kaposvárt az M6-ossal összekötő szakaszáról beszélt és nem az 
M9-es M7-essel összekötő szakaszáról, az félreértés volt. Emlékszik arra a Regionális  
Fejlesztési Tanács ülésére, ahol az volt a kérdés, hogy Kaposvár melyik fejlesztést támogatja 
inkább, melyiket preferálja. A Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz megépítését, vagy 
Kaposvártól nyugatra, Nagykanizsa felé elhelyezkedő szakasznak a megépítését. Akkor 
számára is meglepő módon az a döntés született, hogy Kaposvár-Szekszárd közötti szakaszt 
preferálja a Regionális Fejlesztési Tanács, és ezzel együtt Kaposvár is. Nem akar erről vitát 
nyitni, jobb lenne nyugatnak haladni, de ha már Szekszárd mellett döntöttek, akkor épüljön 
meg minél előbb azaz útvonal. 
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Szita Károly polgármester: A hozzászólásokat lezárta. 6200 vállalkozót kerestek meg ¾-ed 
évvel ezelőtt a tanulmánynak a készítői, hogy összegyűjtsék azokat az információkat, melyek 
a cégük jövőjét tekintve számukra fontosak. Mire lenne szükségük ahhoz, hogy erősítsék a 
stabilitásukat és növeljék a foglalkoztatottságot, milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. 
Nagyon sok, nagyon jó és konkrét javaslatot és ötletet kaptak. Azóta ment a megkeresés, 
amikor teljesen nyilvánvalóvá vált – még az EU-s tárgyalások alatt az Ő pénzügyi források 
megszerzése idején –, hogy a Magyar Kormány az új ciklusban az Európai Uniós támogatást 
60 %-ban a gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani. Nagyon komoly szándéka az, hogy olyan 
célokat kíván támogatni, amelyek a város céljaival összhangban a munkahelyek bővítését és a 
gazdaság erősítését jelentik. Ebből a munkából ki akarják venni a részüket, ezeket 
összegyűjtötték, tudják, hogy mit akarnak a válaszokat megadó vállalkozások. Külön fórumra 
hívta Őket össze a pályázat készítője, ezért rendelkeznek azokkal a javaslatokkal, ami alapján 
megfogalmazódnak a pályázati kiírások, ennek ez a lényege. Ne olyan pályázati kiírások 
szülessenek, amire csak kényszeredetten pályázik valaki, vagy egyáltalán nem is pályázik, 
mert nem találkozik a pályázati kiírás az Ő elképzeléseivel. Mivel növekedési zónához 
tartoznak, ezeknek a pályázati forrásoknak jelentős részét Ők fogják bírálni, ezért fontos volt 
számukra, hogy olyan pályázati kiírások szülessenek, amire valóban szükség is van. E 
tekintetben elindulnak egy olyan úton, amely eddig nem volt. Beleértve nem csak a fiatal 
vállalkozókat, nem csak a KKV-kat, a nagyobb vállalkozásoknál, akik nem a KKV szektorba 
tartoznak, mint Villamossági Gyár, Videoton számára is ki lesz nyitva a pályázati lehetőség. 
Nem csupán csak innovációra, hanem például csarnoképítésre is pályázhatnak, mert annyi 
pénz lesz a gazdaság fejlesztése tekintetében, hogy így költhetők el hatékonyan és  
biztonságosan, ezért is bővítik a pályázat kiírók ezt a kört. A közbiztonság vonatkozásában, 
amikor azokat az alapértékeket meghatározták 2010-ben, amelyeket fontosnak tartottak az 
évtized végéig a programban megvalósítani, ezek közül az egyik a rend volt, amire azt 
mondták, hogy a rend az annak nem érték, akinek nem tisztességesek a szándékai. Elindultak 
azon az úton a sajátos eszközeikkel rendeletalkotás, október 6-án mutatják be a 
kamerarendszer beüzemelésének I. ütemét, 144 közterület figyelő kamerát tesznek fel, és 
mennek tovább ezen az úton. Meg vannak azok a sajátos eszközeik, mint például minden 
évben szerepeltetik a költségvetésben – zártkertek esetében –, hogy az önkormányzat pénzzel 
támogatja azokat a zártkerti közösségeket, amelyek saját maguk biztonsági szolgálatát is 
megtervezik. A Rendőrség részére legutóbb enduro motorokat vettek, hogy a zártkertekben is  
hatékonyabban tudjanak járőrözni. A mutatók majd megmutatják, hogy mit tudnak tenni. A 
rendőrtábornok úr rendszeresen bemutatja a közbiztonsági statisztikákat, és abból kiderül,  
hogy az ország egyik legbiztonságosabb nagyvárosa Kaposvár. Mindig azt mondja neki, hogy 
ne a statisztikákat hozza. Egész addig, amíg vannak olyan városrészek, ahol az ott élőkkel 
való találkozása során a szubjektív biztonságérzetük nem erősíti meg ezeket az adatokat, a 
statisztika számára addig egy papír, amin számok vannak. Fő stratégiai cél, hogy jobb legyen 
a közbiztonság. Az ország egyik legbiztonságosabb városa legyenek, ezt a célt tűzik ki és 
őrzik meg. A Donner szlömösödési problémája összefügg a közbiztonsági problémákkal. 
Nem csupán közbiztonsági oldalról kell ezt vizsgálni,  sok más szempontból. Határozott 
elképzelése az, hogy azokon a területeken Cser, Donner egy-egy része, a városnak a 
vagyongazdálkodási eszközeit is be kell vetni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot 
megállítsa. Minden egyes városrész akkor tud elindulni egy magasabb ütemű fejlődésben, ha 
az adott városrészek funkciót kapnak. Az adott városrész, ha olyan, hogy nem rendelkezik 
funkcióval, most a volt Bartók Iskolára gondolva, ha 3 évig üres  lenne csak erősítette volna a 
szlömösödést. Ha le tudnák bontani a téglagyári lakásokat, akkor az is gyengíteni fogja a 
szlömösödést, oda dózer fog menni. A demográfiai mutatókat tekintve, sajnos egész Európára 
az a jellemző, hogy öregszenek. Mindig örül azoknak a híreknek, amikor tavaly elmondhatták 
azt, hogy 97 gyerekkel több született Kaposváron, mint tavalyelőtt. A legutóbbi Életfa- 
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avatáson elmondhatta, hogy az első félévben már 20 gyerekkel több született, mint tavaly. 
Ezek a folyamatok stabilak maradnak, akkor talán tovább tudnak jutni, de itt a legnagyobb 
eszköze a kormányzati politikának van, akár a családalapítás, vagy nagycsaládosok 
támogatása. Azt szeretné, hogy Közép-Európa első igazi Smart Cityje legyen Kaposvár, 
amely nagyon sok mindent tartalmaz, és ennek csak egy része a zöldváros, amely nem csupán 
a megújuló energiák használatára épült várost jelenti. Nem lát ma már olyan intézményt, 
amihez ha hozzányúlnak, fejlesztenek megújuló energiát használnak például Szentjakabon 
napelemek vannak fent. Egyre nagyobb teret kell ennek engedni, a tömegközlekedés területén 
is. Az elektromos buszok 10-12 év múlva érnek el addig, hogy érdemes legyen megvásárolni.  
Jelenleg csak egy évig használható az akkumulátora. Szakemberek szerint a gáz alapú buszok 
lesznek, amelyek rentábilisan üzemeltethetők és működtethetők, majd el fog jutni az  
elektromos busz ez idő alatt arra, hogy ne kelljen évente kidobni az akkumulátorát. Az autós 
közlekedés helyett a tömegközlekedésre próbálják ráirányítani az utasokat, meg az olyan 
alternatív dolgokra, mint a kerékpár. Ha választania kellene, hogy Kaposvár-Balatonpart, 
vagy Kaposvár-Szigetvár útvonalon épüljön kerékpárút, akkor Kaposvár-Balatonpart mellett 
döntene, azt fontosabbnak tartja. Kiemelt Kormány program az M67-es, az M7-es 
településeket elkerülő Kaposvárt összekötő út az meg fog épülni. Meg kell,  hogy épüljön nem 
2020-ig, hanem az előtt, nincs más választási lehetőség. Nem keverte össze az M9-est, 
szándékosan mondta a Sopron irányába menő  közlekedést, Nagykanizsa a preferált irány. 
Szándékosan mondta az M7-est, ez egy hetes információ és át lesz vezetve ezen az anyagon 
is. Kérte a képviselőket, hogy a Pintér tanácsnok úr által tett javaslatokkal és a leírt  
módosításokkal együtt döntsenek a napirendek tekintetében. Elsőként a településfejlesztési 
koncepcióról, azt követően pedig az integrált településfejlesztési stratégiáról.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3179   Száma: 14.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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195/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város  
településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti koncepciót azzal a módosítással fogadja el, hogy 
a város demográfiai jövőképében a „népességmegtartás” helyett a „népesség kismértékű  
növekedése” célkitűzés szerepeljen a dokumentumban.  
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3180   Száma: 14.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
196/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város  
integrált településfejlesztési stratégiájának elfogadásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti stratégiát azzal a módosítással fogadja el,  
hogy 
 
1. A stratégia 2.2 A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 

fejezet 8.pontjának Kaposfüred Értékek és adottságok című  része egészüljön ki az  
alábbi ponttal: „ Intézményi alapinfrastruktúra jól kiépült” 
 

2. A stratégia 2.2 A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 
fejezet 8.pontjának Kaposfüred Projektek című része egészüljön ki az alábbi két  
ponttal: 

 1. „Kaposfüredi városrész és Deseda-tó közötti közlekedési infrastruktúra fejlesztése” 
 2. „ Játszó és rehabilitációs park, közösségi tér kialakítása”  
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3. A stratégia 2.2.9. Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda részben felsorolt projektek 
közé kerüljön be: „Sárkányhajó kultúra megteremtése”. 

 
4. A stratégia 2.2. A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 

fejezet 10. pontjának Töröcske-Zselic kertváros Projektek című részében a „kerékpárút  
kiépítése Töröcskei-tó rekreációs fejlesztésének elősegítéséhez” mondatrész az 
alábbiak szerint módosuljon:„kerékpárút kiépítése a Töröcske – Töröcskei-tó – 
Kaposvár központi belterület vonalon”. 

 
5. A stratégia 2.2. A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 

fejezet 10. pontjának Töröcske-Zselic kertváros Projektek című része egészüljön ki 
egy következő ponttal az alábbiak szerint: „▪ a Töröcskei-tó rekreációs és  
ökoturisztikai fejlesztése” 

6. A stratégia 2.2 A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 
fejezet 7. pontjának Ivánfahegy-Kaposszentjakab Problémák, konfliktusok című része 
egészüljön ki az alábbi ponttal: „ Zártkerti kitelepülés aránya nagy” 

 
7. A stratégia 2.2 A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 

fejezet 7. pontjának Ivánfahegy-Kaposszentjakab Fejlesztési célok című  része 
egészüljön ki az alábbi ponttal: „Kulturális turizmus fejlesztése – megújuló 
Szentjakabi Apátság”. 

 
8. A stratégia 2.2 A területi célok és tematikus célok közötti összefüggések bemutatása 

fejezet 7. pontjának Ivánfahegy-Kaposszentjakab Projektek című része egészüljön ki 
az alábbi ponttal: „Apátság folyamatos felújítása, turisztikai célú hasznosítás 
magasabb szintű kialakítása” 

 
9. A „népességmegtartás” helyett a „népesség kismértékű növekedése” fogalom 

szerepeljen a dokumentumban 
 
10. A 2. sz. stratégiai célkitűzés (vonzó üzleti környezet kialakítása) során az M9-es 

kiépítése és a 67-es út településeket elkerülő szakaszainak kiépítése projektek 
megvalósítási időpontjainál a n.a. (nincs adat) megjelölés helyett a dokumentumban 
egyéb helyeken előforduló dátumok szerepeljenek. 

 
11. A kaposvári közlekedési központ (IMCS) kialakításának ütemezése a dokumentumban 

következetesen úgy szerepeljen, hogy az előkészítés: 2014-2016, a fizikai 
megvalósítás: 2017-től várható. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal 
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-----4. Előterjesztés a volt Füredi II. Laktanya emléktábláinak elhelyezéséről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3181   Száma: 14.09.29/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
197/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Noszlopy Gáspár Honvéd 
Nyugállományúak Klubjának a volt Füredi II. Laktanya egykori bejárati kapuépítménye 
felújítását és azon emléktáblák elhelyezését az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
szövegezéssel engedélyezi.  

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

 
 

-----5. Előterjesztés gyógyító és rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos 
közszolgáltatási szerződésről----- 

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3182   Száma: 14.09.29/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
198/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aquamedical Kft-vel kötendő 

közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft -vel 
kötendő közszolgáltatási szerződés-módosítást az előterjesztés 2. számú mellékletének 
megfelelően jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 
szerződés-módosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 1. 

 
 

-----6. Előterjesztés a kaposvári 7083 hrsz-ú ingatlanra (Élmény- és Gyógyfürdő) 
gázellátást biztosító szolgalmi jog alapításáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3183   Száma: 14.09.29/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
199/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő kaposvári 7083 hrsz-ú ingatlan 961 m2 
nagyságú területére a 7091/2 hrsz-ú földrészlet gázellátását biztosító szolgalmi jog kerüljön 
bejegyzésre azzal, hogy a szolgalmi jog a 7091/2 hrsz-ú földrészlet mindenkori tulajdonosát  
illeti meg. A szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos minden költség a Kaposvári Élmény- és 
Gyógyfürdő Nonprofit Kft. terhelik. A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 
képező nyilatkozatot és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2014. október 10. 
 
 

-----7. Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. sz. alatti raktár bérletére  
érkezett ajánlatról----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3184   Száma: 14.09.29/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. sz. alatti 11,45 m2 
alapterületű raktár bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2014. október 1. 
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 2.840,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért 
Fenyvesiné Tátrai Ildikó (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 3. 4/2.) részére azzal, hogy a bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:              Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                2014. október 1. 
 
 

-----8. Előterjesztés a Sportcsarnok területén lévő létesítmények térítésmentes 
használatának biztosításáról nevelési-oktatási intézmények részére----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 



 17 

Szavazás eredménye 
 

#: 3185   Száma: 14.09.29/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
201/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 41/2014. (II.27.) 
önkormányzati határozatának 6.1. pontját az alábbi bekezdéssel kiegészíti. 
 
„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületéhez 
tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket.” 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2014. szeptember 30. 
 
 
-----9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról----- 
 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3186   Száma: 14.09.29/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
202/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi fordulójához való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az előző évihez 
hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy  
hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, s erről a 
Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 

 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 
történő csatlakozás esetén a 2015. évi ösztöndíj pályázatra 5.750 e/Ft önkormányzati 
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önrészt biztosít, melyet a 2015. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai 
előirányzatok között szerepeltet.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:     2015. február 28. 

 
 
 

-----10. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, Pintér Attila tanácsnok úr 
képviselői kerete terhére 66.000.- Ft támogatást ajánlott fel a Kaposvári Színészképzésért 
Alapítvány részére. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3187   Száma: 14.09.29/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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203/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

1. Polgármesteri Keret terhére 
 
-    Piros-Fehér-Zöld Alapítvány részére 50.000,- Ft 

(a „Kaposvári Mentődolgozók Családi és Egészségnapjának” lebonyolításához) 
                                                                          
-   Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány részére  50.000,- Ft 

(Szakrális Művészetek Hete lebonyolításának költségeihez) 
  
2. Felder Frigyes képviselői kerete terhére 
 
-   Országos Segítő Kéz Alapítvány részére        150.000,- Ft 
 
3. Dér Tamás képviselői kerete terhére 
 
-   Temesvár Utcai Tagóvoda „Tesz-Vesz” Alapítványa 20.000,- Ft 
 
4. Pintér Attila képviselői kerete terhére    
 
-   Kaposvári Színészképzésért Alapítvány részére     66.000,- Ft 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 30. 
 
 

-----11. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető jelzálogjog 
átjegyzési kérelemről----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3188   Száma: 14.09.29/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
204/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát 2016. november 29. napjáig illető 1.806.400,- Ft 
jelzálogjog a kaposvári 2381/47 hrsz-ú ingatlanról a Balatonszárszó, Szemere u. 4. sz. alatti, 
749 hrsz-ú ingatlanra kerüljön átjegyzésre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. október 15. (határozat közlése) 
 
 

-----12. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

Szavazás eredménye 
 

#: 3189   Száma: 14.09.29/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
205/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízközmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési 
tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak 

ivóvíz közmű rendszer és a Kaposvár szennyvíz közmű rendszer 2011 évi CCIX. törvény 
11. § alapján elkészített felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit 
Kaposvár város vonatkozásában elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal.  

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a KAVÍZ Kaposvári Víz- és  

Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., képviseli: Ift Miklós 
ügyvezető), hogy Kaposvár vonatkozásában a Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz és Kaposvár szennyvíz vízi-közmű rendszerek tekintetében elkészített, 
a Közgyűlés által az 1. pont szerinti tartalommal elfogadott, 2015. évtől kezdődő, 15 éves 
időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási 
tervrészeit jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2014. szeptember 30.  
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-----13. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja  
kapcsán szükséges döntésekről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, az önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosítására van szükség a napirend kapcsán. A költségvetésbe 50-50 ezer forintot építenek 
be, mert ez lesz az alapja annak, ha lesz pályázati lehetőség kompenzációra, akkor be tudják 
nyújtani a pályázatot. 
  

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3190   Száma: 14.09.29/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
206/2014. (IX. 29.)  önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. évi költségvetési rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Támogatási igényt nyújt be a 
Földművelésügyi Minisztériumhoz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító 
szolgáltatók bevétellel nem fedezett költségei pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.  

A Támogatási igényben az Önkormányzat, a Közszolgáltatók által elvégzett számítások 
alapján a következő nettó összegekre nyújtja be kérelmét: 
a) Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladat ellátásához    25.007.- eFt 
b) Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft 

       2014. II. félévi feladat ellátásához                                                     29.497.- eFt 
                                      Összesen:                                                             54.504.- eFt 
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A közgyűlés vállalja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséhez elnyert 
támogatást, a döntésben nevesített célokra, részletezésben és összegben biztosítja a 
közszolgáltatók feladat ellátásához. 
 

Felelős:   Szita Károly          polgármester 
Közreműködik:  Molnár György     gazdasági igazgató 
Határidő:   2014. október 31. (döntés függvényében) 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3191   Száma: 14.09.29/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 55/2014. (X.01.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----14. Előterjesztés a Tao pályázatokhoz önrész biztosításáról----- 
 
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3192   Száma: 14.09.29/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TAO pályázati önrészek 
biztosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
 
1).  A Közgyűlés a sportszervezetek által az önkormányzati intézményekbe fizetendő bérleti 
díj nettó összegének terhére támogatás nyújt az érintett egyesületek részére az alábbi 
kimutatás szerinti összegben, illetve források terhére. 

A támogatások kifizetésére a bérleti díjak befizetését követően kerülhet sor.  
 

Támogatott sportszervezet Támogatási összeg (e Ft) 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 724
Kaposvári Kosárlabdázók Köre 1 620
Kaposfüredi Sport Klub 1 852
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 534

Összesen 4 730
  

Bérbeadó  Bevételi többlet elvonás (e Ft) 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 230
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 2 648
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 852

Összesen 4 730
 
Felelős:        Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

       Szerb György sportreferens 
Határidő:                2015. május 30.  
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2). A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabdázók Köre Se részére a támogatás összegét 
megelő legezi, azzal a feltétellel, hogy a bérleti díjat 2014. november 30-ig megfizeti, és a 
végleges elszámolást benyújtja. 
 

 
Felelős:        Dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

       Szerb György sportreferens 
Határidő:              2014. október 30. 
 
 

-----15. Előterjesztés a 2014. szeptember 14-én bekövetkezett felhőszakadás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3193   Száma: 14.09.29/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 szeptember 29 19:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
208/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. szeptember 14-ei 
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 
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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. október 28. 

 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 4.350.000,- Ft-ot a Városgondnoksá g 
kátyúzás, útjavítás kerete 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 4.350.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 10.150.000,-Ft 70 % 

Források összesen 14.500.000,- Ft 100 % 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. október 28. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


