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  9 dr. Szép Tamás képviselő 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
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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: Sok szeretettel köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket! 
Köszöntötte a Képviselő Hölgyeket és Urakat és gratulált megválasztásukhoz, elnyert 
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mandátumukhoz. Köszöntötte a megjelent vendégeket, Hivatal munkatársait és a Kapos 
Televízió nézőit. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a testület 18 tagja közül 17 jelen van,  
a Közgyűlés határozatképes. 
 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a FIDESZ-KDNP levélben tájékoztatta, hogy mint az előző 
önkormányzati ciklusban frakciót alakított és Mihalecz Andrást választotta meg a frakció 
vezetőjévé. Gratulált képviselő úrnak a megválasztásához. 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait, hogy az október 17-i ünnepi alakuló ülésen 
megkapták a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót. Kérte, hogy a 
tájékoztatóhoz csatolt Nyilatkozatokat legkésőbb 2014. november 11-ig adják le dr. Gróf 
Regina személyzeti referens részére az I. emelet 103. irodában.  
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő  
elmulasztása esetén nem kaphatnak tiszteletdíjat és nem vehetnek részt a Közgyűlés 
munkájában. 
 
Tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait arról is, hogy az eskütételt követően három hónapon 
belül kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.  
 
Továbbá tájékoztatott mindenkit, hogy legkésőbb 2014. december 11-i közgyűlés napján 
adják le dr. Bérczi Antal testületi referens részére az I. emelet 113. irodában, a NAV-nál 
kérelmezett a köztartozásmentes adózói adatbázisba vételről és a köztartozás-mentességről 
szóló igazolást.  
 
A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be és felhívta a figyelmet, hogy amennyiben 
adótartozás áll fenn, a testületnek nem lesz mérlegelési lehetősége abban a kérdésben, hogy a 
továbbiakban nem lehetnek képviselők. Errő l tájékoztató került kiosztásra. 
 
Kérte a képviselőket, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
  

Szavazás eredménye 
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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212/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 30-i ülésének napirendjét elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 
1.) „Hiszünk egymásban” a kaposváriak programja 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 
2.) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

4.) Alpolgármester(ek) megválasztása, díjazás(uk) megállapítása  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

5.) A Közgyűlés bizottságai elnökeinek, tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
6.) A településrészi önkormányzatok elnökeinek, tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

7.) Előterjesztés az önkormányzati társulásokba történő delegálásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

8.) Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézmények 
tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

9.) Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi 
Programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Szirják Imréné igazgató 
 

10.) Előterjesztés a Kaposvári Sportmúzeum létrehozásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
 

11.) Előterjesztés a Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési munkákról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
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12.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: L. Balogh Krisztina főépítész 

 
 

-----1. „Hiszünk egymásban” a kaposváriak programja----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: „Az elkövetkező időszak alapelveit rögzítő, „Hiszünk 
egymásban” címet viselő várospolitikai programomat ajánlom szíves figyelmükbe. Engedjék 
meg, hogy pár gondolat erejével szóbeli kiegészítést tegyek ehhez az előterjesztéshez. 
Elmondjam az előterjesztés hátterét és kiemeljem 2-3 olyan pontot belőle, ami belefér a 
szóbeli kiegészítés időtartamába. Ha régi képviselőként visszaemlékeznek rá, „Kaposvár a 
legfontosabb” címmel fogadtuk el 4 évvel ezelőtt a kaposváriaknak az évtized végéig szóló 
várospolitikai programját. Azt a programot, amelyen a kaposváriak sokasága dolgozott. Ha 
visszagondolnak az elmúlt időszakra, akkor osztják azon álláspontunkat, hogy nagyon sok 
mindent átéltünk együtt. Átéltünk árvizeket, átéltünk hóvihart, szembesülnünk kellett az 
elmúlt évszázad legnagyobb gazdasági válságával is. Mindezek mellett építeni tudtuk 
városunkat, Kaposvárt. Sokat és nagyon sokan dolgoztunk ezért. Felsorolni is hosszú lenne, 
hogy miket hoztunk létre az elmúlt esztendőkben, az árvíztározón át egészen az ipari parkig. 
Mindez csak azért volt lehetséges, mert folytattuk azt az utat, melynek eredményeként nagyon 
erős közösség lettünk. Elhittük, hogy amit közösen megfogalmazunk, amit közösen 
kitalálunk, azt meg tudjuk csinálni egyszerűen azért, mert hittünk egymásban. Városunk egy 
történelmi megújuláson ment keresztül. Amelyre máshol csak évtizedek alatt volt csak példa, 
az nálunk itt Kaposváron a valóságot jelentette.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Csak ebben az esztendőben 2014-ben 62 helyen, 62 beszélgetésen vettem részt, amely 
beszélgetéseken semmi más téma nem volt, mint az, hogy értékeljük, beszéljünk arról, hogy a 
2010-ben megfogalmazott céljaink tekintetében honnan hová jutottunk és számba vegyük azt, 
hogy mi az, ami még vissza van, közösen elhatározott céljainkban. 62 helyszínen tanítókkal, 
tanárokkal, óvónőkkel, gyárosokkal, kis- és középvállalkozókkal, a Kaposvári Egyetem 
professzoraival, idősekkel, fiatalokkal, a kultúra jeles kaposvári képviselőivel,  
háziorvosokkal, ápolókkal és a kórház dolgozóival is találkoztam. 62 helyen ezekről a 
kérdésekről beszéltünk és megerősítettük azt, amiben 2010-ben már közös álláspontra 
jutottunk, hogy az elkövetkező évek munkáját is azon közös értékek mentén kell 
végrehajtanunk, amelyek a kaposváriak jelentős többségének, nyugodtan mondhatom, hogy a 
kaposváriak mindegyikének egyformán fontosak. Ilyen a biztonság, a munka, az otthon, a 
család, az egészség és a rend. Ezen értékek kell, hogy tükröződjenek minden esztendőben az 
éves költségvetésünkben és ezek az értékek kell, hogy tükröződjenek várospolitikai 
munkánkban is. Az Önök képviselői munkájában, nekem pedig polgármesteri munkámban. 
Ezeket az értékeket kell, hogy képviseljük, ezeket az értékeket igyekszünk mindenki számára 
elérhetővé tenni. Meggyőződésem, hogy a XXI. század első évtizedének a legnagyobb 
hiánycikke nem a pénz. A XXI. század első évtizedének a legnagyobb hiánycikke a biztonság. 
A ma élő polgárok legnagyobb réme a biztonság hiánya, vagyis a bizonytalanság. 
Bizonytalanság a munkahelyet illetően, a család megélhetését illetően, a közbiztonságot, az 
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öregkor elérését, az egészséget, tehát az egész jövőt illetően. Amikor a város jövőjét  
tervezzük, legfőbb célunk a biztonság megerősítése a kaposváriak számára, mert a 
kaposváriak mindenekelőtt ezt akarják, mindenekelőtt biztonságot akarnak. Biztonságot az 
élet minden területén. Biztonságot akarnak a munkahelyen, biztonságot akarnak az  
egészségügyben, biztonságot utcáinkon és köztereinken és a munkahely adta biztonságot 
kérik és keresik, és várják azok is, akik jelenleg még nem rendelkeznek ezzel. Programunkat  
úgy folytatjuk, ahogy eddig. Csináltuk, vagyis közösen. Ez a garanciája közös sikerünknek is.  
Mi hiszünk abban, hogy az első és a legfontosabb érték az, amely az életünket igazgatja, az a 
munka. Mert mindenki számára megadja a lehetőséget, hogy saját szorgalma, tehetsége és  
érdeme szerint boldoguljon. Ha munka van, minden van, ha munka nincs, semmi nincs. A 
célunk nem kisebb, mint az, hogy Kaposváron az évtized végéig mindenki dolgozhasson, aki 
munkával akarja önmaga és családja boldogulását biztosítani. Vagyis piacgazdasági 
értelemben a teljes foglalkoztatás megteremtetése. Arisztotelész már mondta, hogy semmi 
sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. Ha belegondolnak ebbe a 
mondatba, akkor könnyen lehet folytatni, hogy a tétlenség pedig a legrosszabbat hozza ki 
belőlünk. Ezért munkára, nem segélyre alapuló várost építünk. A kettő között óriási 
különbség van.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Munkára és nem segélyre épülő várost építünk. Ez a legfontosabb cél és célkitűzés, amit  
javaslok a kaposváriak programjaként figyelembe venni. Erre, hogy a teljes  
foglalkoztatottságot az évtized végére meg tudjuk valósítani, többen úgy gondoljuk, hogy 
minden esélyünk megvan. Egyrészt azért is, mert az európai uniós források minimum 60 %-a 
a gazdaságba fog menni. Nagyon jelentős összegről van szó 2020-ig. Ha sikerül az a stratégiai 
célkitűzésünk, hogy minimum a megyeszékhelyek, vagy esetleg még egy megyén belül egy 
város, ahol több pólusúak a megyék, ott növekedési zónák legyenek, akkor ez egy még 
nagyobb lökést ad számunkra, hogy a korábban említett célt, azaz a teljes foglalkoztatottságot 
el tudjuk érni. Nem arra várunk, hogy majd hozzánk jön a Mercedes. Valljuk be őszintén, 
balgaság lenne gazdaságpolitikánkat arra építeni, hogy majd nálunk is gyárat épít a Mercedes  
vagy az Audi. Jó lenne, ha így lenne, tárt karokkal fogadnánk és örömmel várjuk, de, hogy 
erre gazdaságpolitikát építsünk és ölbe tett kézzel várjuk, hogy majd jön valamikor, nem 
hiszem, hogy helyes és bölcs döntés. Ezért azokhoz az ágazatokhoz nyúltunk, aminek van 
tradíciója ebben a városban. Azokhoz az ágazatokhoz, amelyek már bizonyítottak, amelyek a 
lehetőségét hordozzák annak, hogy nagymértékben segíteni tudnak a teljes foglalkoztatottság 
elérésében. Ez az élelmiszergazdaság, a gépipar és a turizmus. Tájékoztatni szeretném Önöket 
arról, hogy ma Kaposváron a regisztrált munkanélküliek száma: 2166 fő. Ez 1016-tal 
kevesebb, mint egy évvel korábban szeptemberben volt. Ez szeptemberi statisztikai adat, amit  
említettem Önöknek. Ez 32 % csökkenést jelent. A munkanélküliségi rátánk a gazdaságilag 
aktív népesség körében 7,9 és ami még ennél is fontosabb, a munkavállalási korú népesség 
körében pedig 4,8 %. Ahhoz, hogy céljainkat el tudjuk érni és egész addig, amíg a piac nem 
tud mindenki számára lehetőséget biztosítani arra, hogy munkával teremtse meg önmaga és  
családja boldogulását, addig ezt a lehetőséget az államnak és az önkormányzatnak kell 
biztosítani. Ez főleg az alacsonyabb iskolázottságúaknál jelenik meg, ilyen a közmunka. Ezért 
fogjuk folytatni ezt a programunkat is, mert ha belegondolnak abba, hogy az az 500-600 
rendszeresen közcélú és közhasznú munkát végző dolgozó ember, aki dolgozik óvodáinkban, 
általános iskoláinkban, középiskoláinkban, dolgozik a kultúrában, a szociális ágazatban, a 
Segítő Kezek programban és dolgozik a közterületeken – Önök az utóbbival találkoznak 
elsősorban – ezek az emberek, ha ez a lehetőség nincs, máshol nem tudnának 
munkalehetőséget vállalni. Becsülni kell ezeket az embereket azért, mert ezeknek az 
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embereknek a jelentős része azt mondja, hogy munkával kenyeret keresni mégis jobb, mint  
otthon ülve tétlenül várva a segélyt. Ezért szeretném, ha megbecsülés övezné őket. Persze 
ahhoz, hogy ez a megbecsülés meg tudjon maradni, nagyon nagy szigorral kell eljárni azokkal 
szemben, akik a munkát alibiből vállalják csak. Akit látunk, hogy a kezében nagyon hamar 
elfárad a gereblye vagy a söprű. Vagy akik felveszik a munkát és két nap múlva táppénzre 
mennek azzal a szándékkal és tudattal, hogy csak azért jöttek el, hogy regisztrálni tudják 
magukat. Őket el kell bocsátani, szívfájdalom nélkül. Több száz embert küldtünk el már 
ebben az esztendőben is, és ezért fognak nőni a közmunkásokat felügyelő brigádvezetőknek a 
száma is. Nem tudok mást, ugyanis rajtuk keresztül ítélik meg a kaposváriakat, azokat, akik 
tisztességgel látják el ezt a munkát. Ezért nagyon fontos, hogy e tekintetben a lehető 
leghatározottabban járjunk el. Vissza kívánjuk szerezni Kaposváron az olajos kéz és a kérges  
tenyér becsületét is. Célunk nem kisebb - ha az élelmiszergazdaságot tekintem -, minthogy 
Somogy az ország éléskamrája lehessen. Engedjék meg, hogy most egy kicsit távolabbról 
kezdjem. A felsőoktatás is átalakítás előtt áll és van egy egyetemünk, a Kaposvári Egyetem. 
Nem mindegy, hogy a Kaposvári Egyetem a felsőoktatási struktúrában milyen pozíciót fog 
elfoglalni önmagának. Ez nekünk, az élelmiszergazdaság, mint az egyik stratégiai ágazatunk 
szempontjából pedig nagyon fontos. Nagyon fontos az élelmiszerkutatás, nagyon fontos az 
élelmiszervizsgálat és nagyon fontos az agrárium számára is. Épp ezért azt a javaslatot tettem 
az Egyetem vezetésének, hogy menjenek vissza azokhoz a tradíciókhoz, amely ezt az 
Egyetemet jellemezte. Ezt az Egyetemet az agrárium jellemezte. Az infrastruktúrája már 
megvan. Egy nagyon jól és határozott infrastruktúrával, megfelelő oktatói gárdával 
rendelkező mezőgazdasági mérnökök többféle ágát, mezőgazdasági mérnököket kibocsátó 
Agráregyetem. Ez legyen a dominanciája az egyetemnek, van több kara, szaka, de ha valaki a 
Kaposvári Egyetemet kimondja, akkor az agrárium, az agráregyetem jusson eszébe. Útjára 
indult a Kaposvár Kincse élelmiszer program, amelynek reményei szerint az lesz az 
eredménye, hogy a Kaposvár Kincse emblémával nagyon sok Kaposvár és környékén gyártott 
élelmiszer megjelenik a kaposvári és az ország élelmiszerboltjainak a polcain. Ezzel is  
elősegítve és lehetővé téve azt, hogy a kaposvári termék minél közkedveltebb és ezzel együtt 
minél elterjedtebb legyen. 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy azon felmérésünk alapján, amelyet egy fél esztendővel 
ezelőtt végeztünk – másik ágazat a gépipar – több gépipari üzemünk fejleszteni akar. 
Engedjenek meg egy gondolatot, velem egykorúak visszaemlékeznek arra az időszakra, 
amikor még egy erős gépipari dominancia volt ebben a városban. Ez a ’80-as évek vége ’90-
es évek eleje, aztán ez megszűnt, majdnem nulláról kellett felépíteni és visszahozni a gépipart. 
A Budapest központú nagy gépipari gyárak bezártak Csepel, Finommechanika, hogy kettőt 
említsek, ezekre lakat került a ’90-es évek elején. Eljutottunk odáig, hogy a felmérésünk 
alapján több gépipari cégünk, üzemünk fejlesztési, beruházási szándékot jelzett, nagyon 
határozott szándékot. Ilyen a Szabó Fogaskerék Kft. Ő már fel is építette az üzemcsarnokot, 
gépeket várja. Ilyen a Videoton, a Lakics Kft., amely már el kezdte tölteni a kerítése melletti 
területet, hogy oda húzza fel az új gyárcsarnokát. Ilyen a Kaposgép, mely a Jutai úton újabb 
gyárcsarnokot akar építeni, mert akkora az exportvolumene, hogy lehetőséget lát arra, hogy 
újabb munkaerőt vegyen fel.  Építeni akar kettő új gyárcsarnokot az új európai források 
igénybevételével a Cabero és a Cukorgyár, amely most is beruház, felépítette korábban a 
cukorsilóját, most pedig a csomagolóüzemét építi. Megszűnik az ország más területén a cukor 
csomagolása és itt fog mindent csomagolni, ez pedig újabb munkahelyeket fog jelenteni. 
Harmadik a turizmus, a kulturális, az egészség és az ökoturizmus. Ez a három az, amely ezt a 
lehetőséget hordozza nálunk. Említettem Önöknek azt, hogy munkára és nem segélyre alapuló 
várost építenénk és ezért a fő célkitűzésünk továbbra is az, hogy segély helyett munkát adjunk 
az embereknek. Azoknak, akik viszont önhibájukon kívül nem tudnak elhelyezkedni és 
önhibájukon kívül nem adja meg a lehetőséget számukra az, hogy meg tudjanak normálisan 
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élni, a városnak erkölcsi kötelessége, hogy segítsen. Ott erkölcsi kötelessége, hogy minden 
segítséget megadjon, a híresen erős szociális hálónk erre a lehetőséget is tudja biztosítani. 
Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy már hallottak a gyógynövény programunkról, 
elindult. Sikerült a beleegyezésüket megkapni az államnak, hogy a volt Töröcskei 
Céggazdaságnak a területét megkaptuk haszonbérbe és ott fogjuk felépíteni a bázisunkat.  
A másik ilyen téma, amit röviden említenék, ha bár elég fontos, az Kaposvár logisztikai 
funkciói. Sorrendet szeretném mondani M7, M9, a Kaposvári Közlekedési Központ, a 
Bereczk Sándor program folytatása, az autóbuszaink teljes rekonstrukciója és lecserélése. 
Majd a tisztségviselők és a bizottságok megválasztását követően fognak találkozni egy olyan 
előterjesztéssel, ami az Integrált Területfejlesztési Stratégia következő részanyaga, még 
mindig nem a teljes részanyaga. Abban már a TOP-ból elnyerhető forrásokra már beruházási 
javaslatokat tesz ez az előterjesztés. Nagyon nyitott vagyok-e tekintetben, hogy fogalmazzák 
meg majd a véleményüket és a cukorgyári biogáz tisztítóval tájékoztatott a cukorgyár vezetés 
arról, hogy 1 milliárd forintba kerül a biogáznak a tisztítása, amelynek az a legfontosabb célja, 
hogy a biogázt be lehessen táplálni a vezeték rendszerbe, a főgáz hálózatba. Erre viszont a 
répaszeletből előállított biogáz nem alkalmas, tisztítani kell. 1 milliárd forintba kerül a 
biogáznak a tisztítása, ehhez a Miniszterelnök úr talán egy éve történt kaposvári látogatásán 
500 millió forint európai uniós forrásra tett ígéretet, ezt el is  nyerte a cukorgyár. A másik 500 
millió forintot nem nagyon akarta a cukorgyár mellé tenni, azzal, hogy most építette a silót és  
azzal, hogy csomagolóüzemet épít. Sikerült meggyőzni Őket azzal, hogy akár a város is 
beszáll tulajdonosként az önerő egy részének a felvállalásával, de a cukorgyár saját maga 
meghozta ezt a döntést, hogy az 500 millió forint önerőt állja és elkezdődött ez a beruházás. 
Ez nagyon jó hír számunkra, egyrészt azért, mert a megújuló energiára alapozzuk a jövőnket, 
megújuló energia tekintetében pedig ettől a pillanattól kezdve a biogáznál nem csupán a 
termálfürdőnk az, amely a haszonélvezője és rajta keresztül mi a haszonélvezői legyünk és 
szélesebb lehetőségek jutnak erre.  
Rend, említettem ezt is, hogy közös értékünk. Nekem meggyőződésem, hogy akinek a rend az  
nem érték annak nem tisztességesek a szándékai. Ennyire egyszerűnek látom a világot, mert  
így nőttem fel. Egy társadalom életében a legfontosabb közös értéknek tartom, mert megadja 
a hétköznapok biztonságát, és akinek tisztességesek a szándékai az nem háborodik fel azon, 
hogy az önkormányzat minden olyan eszközt megragad, amellyel a kaposváriak biztonság 
érzetét erősíti. Ezért is fogalmaztuk meg a rendeletünket, amely egyébként működik, 
szeretném nagy tisztelettel hozzátenni. Akik ismerik, azok tudják, hogy miről beszélek, akik 
nem azoknak javaslom, hogy vegyék elő  és ismerjék meg. Egyszerűen azért, mert a 
kaposváriak közössége nem fog segíteni azokon, akik rombolásukkal éppen a közösség ellen 
cselekszenek, mert ez is az embernek az igazságérzetéhez tartozik, hogy így éljen és így 
tervezze városunknak a jövőjét. Ezért szereljük fel azokat a közterületi kamerákat, 180 lesz 
egyébként internet alapon működő a városban, hogy Magyarország egyik legbiztonságosabb 
városa legyen Kaposvár. Azt várom ennek a beruházásnak a végén – 66 közterület figyelő 
kamerát már felszereltünk – amikor felszerelnek minden kamerát, akkor két hónapon belül 
feleződjenek meg a közterületen elkövetett rendetlenségeknek a száma, a rákövetkező két 
hónapban pedig szűnjön meg. A város 150 millió forintot ruház be saját erőből erre, ez nem 
kevés pénz és akkor legyenek is elvárásaink.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! 
 
Ha visszaemlékeznek rá, hogy a rezsicsökkentést már évekkel ezelőtt elkezdtük azzal, hogy 
nem engedtünk a profitra éhes világnak és Kaposvár az ország egyik legolcsóbb városa lett. 
Nem volt ez mindig így, gondoljanak csak a ’90-es évek közepére, amikor az ország egyik 
legdrágább ivóvizét itta például a kaposváriak közössége. Ezt egyszerűen annak tudhattuk be, 
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hogy a közszolgáltatások közösségi tulajdonban maradtak. Mindig egy városállam típusú 
berendezkedésben hittem és hittek, és hisznek a kaposváriak, melynek az a lényege, hogy egy 
olyan virtuális fallal emelje körbe magát a város, amely a negatív hatásokat igyekszik kívül 
tartani, a pozitív hatásokat pedig termelje meg önmagának arra, amire szüksége van. Ne 
legyen kiszolgáltatva másoknak és kerüljön abba a pozícióba, hogy ne vevő, hanem eladó 
legyen. Ezt szolgálja az a cél is, hogy a közszolgáltatásokban fejlődjünk, a 
közszolgáltatásokban menjünk kifelé és egyre több településnek ajánljuk önmagunkat. Ezt 
csak úgy tudjuk megtenni és csak úgy szabad megtenni, és az árakat is úgy tudjuk kordában 
tartani, és csak úgy tudunk nonprofit módon működni, hogyha közszolgáltatások továbbra is 
közösségi tulajdonban maradnak. Így is két közszolgáltatásban nincs még meghatározott 
tulajdona a városnak az elkövetkező rövid kettő esztendőnek az lesz a feladata, inkább egyet 
mondanék, hogy ebben a két közszolgáltatásban is meghatározott tulajdonba kerüljön. Az 
egyik garantálva akarom látni a kéményseprési szolgáltatások díjának alacsony tartását. Ehhez 
az kell, hogy ne magántulajdonba legyen a Kft., hanem önkormányzatéba, közösségi 
tulajdonban. A temetkezés az, ahol még nincs meghatározott többségi tulajdona Kaposvárnak, 
itt is el kell érnünk, hisz egy átlagos temetés költség 300.000.- Ft. Drasztikusan csökkenteni 
kell, ezt pedig csak ebben a pozícióban fogjuk tudni elérni. Kaposvár a Dél-Dunántúl 
hulladékgazdálkodás központja lesz rövid időn belül, és látni fogják abban az anyagban, 
amiről már korábban beszéltem, hogy már megjelennek ezen program alapjai a TOP források 
elnyerésében. Abban az előterjesztésben, amit mondtam távfűtés tekintetében is előrébb 
akarunk lépni. Elég sokat mentünk előre, de még e tekintetben is előrébb akarunk menni. 
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
A kaposváriakkal való sok-sok konzultáció alapján fogalmazódott meg bennünk az, hogy 
legyen is bátorságunk arra, hogy azt a nem kisebb célt tűzzük ki, mint, hogy Kaposvár Európa 
egyik olyan városa legyen, amely jövőjét a megújuló energiák használatára alapozza. Nagyon 
fontos célkitűzésnek tartom. Biogáz, biomassza, napenergia. Ezek azok, amelyek abból az  
energiatanulmányból, melyet elkészítettünk. Melynek az volt a fikciója és  az volt a célja, úgy 
adtuk meg a megrendelést, hogy építsenek fel nekünk egy olyan rendszert, feltételezve azt, 
hogy Kaposvár 100 %-ban megújulóval működik az élet minden területén. Mi vehető 
igénybe, mi vehető számba, mi az, amire támaszkodni tudunk e tekintetben és a biogáz, a 
biomassza és a nap az, amelyik megadja számunkra azt a lehetőséget, hogy e tekintetben a 
lehető legtöbbet tudjuk kihozni és ennek az anyagnak a címe is egyébként a Smart City. 
Kaposvár egy olyan megújuló energiát is használó intelligens város legyen, amely talán az 
országban először tudja a megfelelő infrastruktúrát is felsorakoztatni. Erről szól ez a fejezet, 
melyet olvashatnak ebben az anyagban. 
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Kaposvár legnagyobb értéke mindig is az itt élők közössége volt. Kaposvár legnagyobb értéke 
most is az itt élők közössége. A legerősebb köztünk lévő kapocs pedig maga a város. Az, 
hogy együtt lélegzünk és egy helyen, egy településen élünk. Minden sikerünk alapja, hogy 
közösen gondolkodunk, és ha már közösen gondolkodunk, akkor együtt is cselekszünk. A 
kaposváriak az elmúlt években megtapasztalták már, hogy nincs lehetetlen cél. Egy közösség 
tud együtt élni, együtt dolgozni, ha képes összefogni, akkor képes elérni bármit, és ha így 
születik meg egy terv, akkor jó eséllyel lesz nyertes miden itt élő kaposvári ember és a célok 
eléréséhez szükséges munkából – nagyon fontos – maga is szívesen kiveszi a részét. Ez a 
legfontosabb értelme annak az utolsó mondatom, amiért nem megspórolható, sőt kötelesség 
az, hogy emberekkel beszélgetve, lakossági találkozókkal ebben az évben 62-vel formálódjék 
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meg a program. Ha megtalálják, már pedig megtalálják, mert a kaposváriak alkották, a saját  
maguk elvárásait, akkor önmaguk is kiveszik a részét ebből a munkából. Ezekkel a szavakkal 
ajánlom figyelmükbe a „Hiszünk egymásban” címet viselő várospolitikai programot és, ha 
kérdésük van, nagyon szívesen állok rendelkezésükre. A hozzászólások időtartama 5 perc lesz 
ennél az előterjesztésnél. Ezt csak így előre szerettem volna mondani. Kérdések 
következnek.” 
 
Felder Frigyes képviselő a napirend tárgyalása közben megérkezett. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila képviselő: Tekintettel arra, hogy ez a program nemcsak egy 4 vagy 5 éves  
várospolitikai ciklust ölel fel, hanem, ahogy tartalmazza is 2020-ig próbál meg célokat  
megfogalmazni a kérdések nagy részét is erre az időtávra fogalmazná meg. Az egyik kiemelt  
pontja ennek az előterjesztésnek és programnak a logisztikai központi szerepvállalás  
Kaposvárnak, amelyhez kapcsolódóan nevesít néhány infrastrukturális fejlesztést. Ilyen az 
M67-es gyorsforgalmi autóútnak a megépítése, az M9-es gyorsforgalmi út megépítése. 
Kaposvárt az M7-el összekötő M9-es szakaszának a megépítése. A kérdése az, hogy mikor 
várható mindezeknek a megépülte? Mit kíván annak érdekében tenni, hogy ezek mihamarabb 
megépüljenek, és a kivitelezésük elkezdődjön? Az ITS-ben szerepeltetik célként a 67-es út 
Kaposvártól délre helyezkedő szakaszának a fejlesztését is Szigetvár irányába. Kérdése volt,  
hogy ebbe a programba miért nem kerülhetett bele az ITS-el összhangban? Lehet azért, mert 
2020-ig nem gondolkodik benne, vagy egyszerűen csak azért, mert kimaradt? Ha kimaradt, 
javasolta, hogy vegyék fel, hogy célként fogalmazódjon meg. A vasút korszerűsítése is 
szerepel a logisztikai központtá válás célkitűzései között. Korábban igen sokat hallhattak 
arról, hogy esetlegesen közös horvát-magyar kooperációban kialakuló és fejlesztésre kerülő 
vasútépítésről lenne szó a jövőben, ami megkönnyíti a céljaikat. Hiszen Budapestet kötné 
össze Fiumeval, Rijekával természetesen Kaposvár érintésével. Napirenden van-e még ez a 
közös vasútfejlesztési konstrukció? Említi azt is ennél a fejezetnél, hogy szükség van 
repülőtérre, de többet nem szól erről a célról. A repülőtér, mint közlekedési funkció, Taszár 
nem szerepel ebben a programban. Kérdése az, ha szükség van repülőtérre logisztikai 
központtá váláshoz, akkor miért nem ír arról, hogy mit kíván tenni a közeli jövőben? Említi 
célként a teljes foglalkoztatottságot, ami helyes, de emlékszik rá, hogy a 2000-es évek eleje 
óta, szinte évente többször megemlítette, hogy év végére elérik a teljes foglalkoztatottságot. 
Nem érték el.  Mitől remélhetik és várhatják, hogy a teljes foglalkoztatottság megvalósul? 
Nem szerepel az a demográfiai célkitűzés, amely az ITS-ben igen, hogy nem csupán egy 
népesség megtartó, hanem egy gyarapodó városban gondolkodnak. Kérdése, mit kíván annak 
érdekében tenni, hogy ez valóban így legyen, és miért nem szerepel a 2020-ig tartó célkitűzés 
rendszerben ez a cél? A turizmust említi az egyik kitörési lehetőségként. A korábbi években 
sokat hallhattak a minőségi szálláshely kapacitás növelésének szándékáról és ennek 
érdekében legalább négy csillagos szálloda megépítéséről a fürdő mellett. Ez a programelem 
nem szerepel az anyagban. Szintén ide kapcsolódó kérdése, hogy elsősorban a kulturális, öko, 
és egészség turizmusban gondolkodik. Az ITS első változata a turizmus ezen területeit  
nevezte meg, aztán egy közgyűlési döntéssel kibővítették a lovas turizmussal. A lovas 
turizmushoz jó adottságaik vannak. Kérdése, hogy az előterjesztő, hogy gondolkodik ezen a 
téren? Akár a foglalkoztatás bővítésében, akár más gazdaságfejlesztési célokban 
meglehetősen kevés eszköztára van az önkormányzatnak, de ettől függetlenül célokat kell 
megfogalmazniuk. Ezzel összhangban úgy véli,  rendkívül komoly cél lehet Kaposváron, hogy 
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a Megyei Jogú Városok lakóinak átlagfizetéséhez közelítsenek a kaposváriak átlagbérei.  
Ebben jelentős lemaradásuk van, ami nyílván nem most keletkezett már sokkal korábban. Úgy 
véli, e tekintetben Kaposvárnak fel kellene zárkóznia. Mit kíván tenni, annak érdekében, hogy 
emelkedjenek az átlagbérek? A kórház déli tömbjének hasznosításával kapcsolatban, 
elsősorban parkolási célt nevesíti. Van-e más cél a hasznosítást illetően a parkolóhely 
bővítésen túl? A Gróf Apponyi utcában található korábbi bőrgyógyászat épületének 
hasznosításával kapcsolatban van-e elképzelése polgármester úrnak? Ami szintén szerepel az 
ITS-ben a Somogy áruház, ahogy polgármester úr nevezte a belváros szégyenfoltja. Mit kíván 
tenni ezzel a területtel és hogyan kívánja ennek az építménynek a sorsát intézni? A Csiky 
Gergely Színházról nem lát konkrétumot az anyagban. A célt megnevezi, hogy közel 8 
milliárd forint értékben lehetne felújítani a Színházat. Ebben az időszakban mikorra várható a 
színház felújítása a 2020-ig terjedő időszakot tekintve? A szociális bérlakás igényt, hogyan 
kívánja kielégíteni, milyen módon? Említi, hogy korábban épültek szociális bérlakások 
Kaposváron, az utóbbi időben központi támogatás hiánya miatt elmaradnak. Mit kíván tenni 
annak érdekében, hogy a szociális bérlakás igényt ki tudják elégíteni Kaposváron? 
 
Csutor Ferenc képviselő: Nagyon kellett keresgélnie, mi maradt ki az anyagból. Gratulált 
polgármester úrnak az anyaghoz. Úgy gondolja, nehéz olyan dolgot találni, ami kimaradt. A 
Nostráról nem esett szó ebben az anyagban. Érdeklődne, hogy mi lesz a sorsa? Hallották hírét, 
hogy tervbe van véve egy 10 pályás fedett uszoda felépítése. Érdeklődne, hogy van-e 
realitása? Gratulált a Deseda kerékpárút megépítéséhez. Úgy véli sok kaposvári öröme, hogy 
elkészült a kerékpárút. Ugyanakkor hiányolja, hogy nincs szó arról, esetleg a Balatont 
közelebb hoznák kerékpárral is a városhoz. Van-e erről terv? 
 
Szita Károly polgármester: A kérdéseket lezárta. Azt kérte, hogy figyelmesen olvassák az  
anyagot, ne gyorsan lapozva és akkor a kérdéseikre választ kaphattak volna. Kérte Csutor 
képviselő urat a kaposváriaknak gratuláljon az anyaghoz. Annyi volt a dolga, hogy számtalan 
bölcsebb emberrel folytatott beszélgetés során összegezze mindazt, amit a kaposváriak 
gondoltak és letegye eléjük. Letegye a kaposváriak gondolatát, ami a kaposváriak programja. 
Azt volt a dolga csak, hogy összerakja és valami program formájában készítse el a 
kaposváriak által megfogalmazott javaslatokat és kéréseket. A logisztika szempontjából két út 
nagyon fontos az M7 és az M9, mindegyik eltérő  jelentőségű.  Az M7-el való közvetlen, 
gyorsabb kapcsolat elsősorban Budapesttel való távolság időben való lerövidítését jelenti, és  
ahhoz adna nagy segítséget. Az M9-esbe való kaposvári bekötés pedig a nyugat-kelet irányú 
összeköttetés az osztrák határ és Szegedet követően a déli határok könnyebb elérése és  
gazdasági szempontból való megjelenítése tekintetében is fontos. Az M9-es és M67-es utak 
Európai Uniós forrásból, valamint nemzeti forrásból valósulnak meg. A Kormány szándéka 
az, hogy valamennyi megyeszékhelyet, ahol nincs még autópályás összeköttetés be kívánja 
kapcsolni az ország vérkeringésébe gyorsforgalmi utakkal való összeköttetéssel a 
legközelebbi autópályához. Titkolt vágya, hogy újból legyen tengeri kikötője Kaposvárnak, 
amely a vasúttal valósítható meg. Továbbra is szándéka, hogy a két Kormány döntsön arról, 
hogy Európai Uniós forrásból építse meg Budapest-Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes-Zágráb-
Kapronca-Fiume közötti vasútvonalat, melyben testvérvárosuk is érdekelt. Ez Kormányok 
közötti egyeztetés és kompetencia. A közeljövőben várható az, hogy a következő esztendőben 
folytatják a Baté-Dombóvár alsó közötti vasút rekonstrukciót, és így mennek tovább 
Budapestig. Olvasható az anyagban az IC-ről megfogalmazott véleménye. Egy repülőterük 
van a taszári, amikor azt fogalmazta meg a programban, hogy küzdjenek addig, amíg 
lehetséges és ne adják fel a volt taszári repülőtér újrahasznosítási lehetőségét. A tulajdonosi 
pozícióból is próbáljanak e tekintetben valamit tenni, ez szerepel ebben a programban. Jövő  
hét folyamán befektetők érkeznek Kaposvárra a Kormány közvetítésével, több kiajánlása lesz 
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a városnak befektetésként, beruházóként köztük szerepel a logisztika is. 2009 közepén 
fogadták el a „Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai programot. Azt írták le, hogy az 
évtized végéig szeretnék elérni a teljes foglalkoztatottságot, hogy mindenki dolgozhasson, aki 
munkával akar kenyeret keresni. Nagyon boldog, hogy évről évre egyre több kaposvári kapja 
meg azt a lehetősége, hogy dolgozhasson, aki akar. Az anyag minden mondata arról szól,  
hogy gyarapodó város, hogy növekedjék, csak kicsit jó szándékkal kell hozzáállni. Minőségi 
szállásférőhelyeket vállalkozók fogják megépíteni, a lehetőséget kell számukra biztosítani. 
Biztosítják azzal, hogy egy új 10 pályás fedett, lelátóval rendelkező verseny medencének az  
építését jelenti. Itt van az úszószövetséggel való megállapodása, amely fel kell, hogy keltse a 
vállalkozók érdeklődését és reményét, hogy az uszoda mellett megépítik a szálláshelyet. A 
területet biztosítják a számukra. A turizmusnak sok ágát felsorolhatta volna. A kórház déli 
tömbbel egyértelmű a szándékuk. Ez fogalmazódott meg az ott élők körében. Nem szabad 
forgalmat vonzó létesítményt engedni. Ezért védték le a területet, mert túlzsúfolt. Levegőhöz  
kell juttatni az a belső területet ott parkoló és park lesz. A bőrgyógyászat állami tulajdonban 
levő épület, vannak határozott elképzelései az épülettel, ha az érintettekkel leegyeztette 
tájékoztatni fogja a képviselőket. A Somogy áruház esetében a későbbiekben tárgyalják az  
előterjesztést, hisz TOP forrásban jelölték meg a támogatását. Még felszámolónál jár, nem rég 
tárgyalt a Somogy áruház lehetséges új tulajdonosával. Ginop forrásból lesz lehetősége arra, 
amennyiben meg tudja szerezni az ingatlant, hogy megfelelően felújítsa. A városnak pedig 
TOP forrásból lesz lehetősége, hogy a környező területeket, ami önkormányzati tulajdon, 
azokat az áruház színvonalához mérten felújítsa. Véleménye szerint most a közterületek 
színvonalához kell felújítani az áruházat. A Csiky Gergely Színház felújítására is sor fog 
kerülni. Szociális bérlakásokat akkor fognak tudni építeni, ha lesz rá támogatás, erről szól az 
anyag. Még egy mondat, amely arról szólt, hogy a rend megteremtésének az eszközéhez 
vagyongazdálkodási eszközöket is igénybe kell majd venniük, ha másképp nem megy. Ezeket 
az eszközöket használni is fogja, ezek kihatnak majd a bérlakás állományukra is. Szerepel a 
Nostra is az anyagban, hogy nem tesznek le a céljukról. Szintén szerepel a később tárgyalandó 
előterjesztésben a Nostra is. A Kaposvár-Balatonlelle kerékpárútnak a realitását az M67-es út 
megépítésével együtt látja. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila képviselő: Polgármester úr nyugodtan feltételezheti azt róla, azt gondolja a 
korábbi ciklusban is elég tanúbizonyságot tett rá, hogy meglehetősen figyelmesen olvassa el 
az anyagokat, így ezt is. A teljes foglalkoztatottságot illetően nem a 2009-ben elfogadott 
anyag a támpont, amikor kritikát fogalmazott meg, vagy kérdést, hanem a 2000-es évek eleje 
óta hangoztatott célkitűzés. Természetesen ambiciózus és támogatandó cél. Nem a céllal van 
probléma, hanem azzal, hogy a 2000-es évek eleje óta azt ígérte, hogy az évtized végére 
megvalósítja a teljes foglalkoztatottságot. Ez nem sikerült, reméli a következő évtizedben 
tudnak tenni, azért, hogy legalább közel kerüljenek hozzá, ha ténylegesen nem is sikerül.  
Nagyon sok fejlesztést meg kell a városnak valósítania. Ahhoz, hogy munkát tudjanak adni a 
kaposváriaknak és ezzel együtt magasabb béreket, és magasabb jövedelmeket, ahhoz  
gazdasági növekedésre van szükség. Szeretné a foglalkoztatás bővítésén túl Kaposváron a 
bérek, a jövedelmek növekedését is elérni. Növekedéshez nagyon komoly, nagyon tudatos és 
tervszerű befektetés ösztönző munkára van szükség. Ehhez úgy véli, hogy a városnak 
hatékonyabb marketing munkát kell végeznie, amiben szeretne polgármester úr partnere lenni. 
Ezzel együtt ez a program, nem eléggé programszerű. Ahhoz, hogy ezt programként tudják 
kezelni, ahhoz többet kellene szólnia a megvalósításról, a konkrétumokról, az ütemezésről, de 
ezt nincs benne. Az embernek kicsit olyan érzése van olvasás közben, megjelenésében 
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esztétikus kiadvány, mintha egy kibővített szlogengyűjtemény lenne. A korábbi 
programjaihoz képest úgy látja, ebben van a legkevesebb konkrétum, a legkevesebb 
ütemezettség. Most egy komoly fejlesztési időszak alatt állnak. Ezeket a célokat, amelyek 
ehhez az időszakhoz kapcsolódnak az Integrált Településfejlesztési Stratégiában rögzítik. 
Elfogadták, méghozzá közösen a Közgyűlés. Ezért kérte számon kérdéseivel, hogy ebben az  
anyagban miért nem adott több lehetőséget arra, hogy maga a program jobban megfeleljen az  
ITS célkitűzéseivel. Örvendetes, amikor a munkanélküliségi adatokról számol be, de ne 
felejtsék el,  hogy Kaposvárnak nemcsak a kaposváriakért kell felelősséget vállalnia. Kaposvár 
egy regionális társközpont, egy térségi központ, ezért a felelőssége a város határán túl terjed, a 
Kaposváron túl élőkre is. Ha járásnál maradva megnézik, milyenek a fejletségi mutatói, akkor 
a Gazdasági és Vállalkozási Intézet gazdasági kutatását veszik alapul az látható, hogy a 
kaposvári járás a 176 magyar járásból a 75. legfejlettebb járás. A megyei jogú városokat  
nézve a 22. csak Salgótarjánt és Hódmezővásárhelyt előzik meg. Úgy gondolja, hogy ennek a 
programnak nem csak pusztán várospolitikai programnak kell lennie, hanem egy 
felzárkóztatási programnak. Ami felzárkóztatja a várost, a megyei jogú városok átlagához, 
vagy adott esetben átlagon felüli helyzetbe hozza és ezzel együtt képes lesz megvalósítani azt, 
hogy a kaposváriak ne szakadjanak le magyarországi nagyvárosok lakóinak jövedelmi 
átlagához képest. Ahhoz, amit Ön célként megnevez, ha munka van, akkor minden van, ez is 
hozzá tartozik. 
 
dr. Szép Tamás képviselő: A kaposváriak programja a „Hiszünk egymásban” egy hosszú 
távú stratégiai koncepcionális program, ami anyagában mindent, ami a kaposváriakat érinti,  
lefed. Nem elsősorban határidőket kell számon kérni, hanem a legfontosabb feladatokat, amit 
hosszabb távon meg kell valósítani. Ebből a programból két részt szeretne kiemelni, amit  
nagyon fontosnak tart. Nem csak kaposvári, de hosszú távon Kaposvárt is érintő problémát 
említene meg. A demográfia adatokból kiindulva, ha az életkorfát megnézik az ország 
területén a jelenlegi életkorfa tetején széles  és az alsó része keskeny. Ez azt jelenti, hogy az a 
korosztály, a legszélesebb réteg az 50-60-as években született emberek, akik nyugdíjba 
mennek és fognak menni – inaktívvá válnak –, nekik az eltartásáról, gondoskodásáról a 
nemzetnek, az államnak és Kaposvárnak is feladatai vannak. Az anyag tartalmazza, hogy 
Kaposvár milyen feladatokat vállal. Úgy gondolja, hogy ennél sokkal többet kell az 
elkövetkező 5-6 évben is tenni az idősotthonok építése kapcsán. A másik rész a cigányság, a 
60 év felettiek a magyarországi népesség 4 %-át teszik ki, a 19 év alattiak esetében a 
cigányság több mint 50 %. Nagyon súlyos gond és probléma hosszabb távon, következetesen 
kell vele foglalkozni. Oktatással és munkahelyteremtéssel kell a cigányságot magasabb 
életszínvonalra hozni és remélhetőleg kevesebb gond és probléma lesz velük. Véleménye 
szerint az oktatás nem csak jog, hanem kötelesség is, amit be kell tartani. Körzete a Donner és  
ott ilyen gondok felmerülnek, úgy gondolja, hogy város rehabilitációs programban is részt 
kell venni, hogy az ott lakók jobban érezzék magukat. Reméli a két probléma, amit felvetett 
nemcsak stratégiai koncepció része lesz, hanem ezeket a dolgokat meg is valósítják. Pénzt, 
paripát, fegyvert kell következetesen ide csoportosítani az éves költségvetésekben. 
 
Kiss Tamás képviselő: A cukorgyár esetében, a csomagolóüzem építése kapcsán lévő 
munkahelyteremtés megkérdőjelezhető. Jelenleg is munkaerő elbocsájtás folyik, és februárig 
további munkaerőket fognak elbocsájtani, ez kb. 10 %-ot jelent. Bizonytalan az ott lévők 
helyzete, maguk sem tudják, hogy mit hoz a jövő, az ünnepeket a munkahelyükön tölthetik-e. 
 
Csutor Ferenc képviselő: Több pontban szeretne hozzászólni az anyaghoz. Úgy gondolja, 
hogy minden kaposvári sportot, szabadidőt, gyerekeket szerető ember nevében gratulálhat a 
Városligetnek a megépítéséhez. Kiemelte a főépítész asszony munkáját, ami példaértékű a 
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városban és a megyében. Nem tisztje díjakat osztani, de ha van rá lehetőség javasolják 
valamilyen kitüntetés átvételére az építészet területén. Szép a létesítmény, de sok problémát is 
felvet, amelyeket meg kell, hogy oldjanak. Az anyagban szó van a kerékpárút hálózat 
bővítéséről. Ki van emelve, hogy kerékpárkölcsönzésre is lehetőség lesz. Bízik benne, hogy 
ez meg is fog valósulni. Szeretné azt felvetni, hogy a sportlétesítmények, intézmények össze 
lennének kötve kerékpárút hálózattal. Erről nem szabad lemondaniuk. A Bereczk programmal 
kapcsolatban véleménye szerint a városban ekkora útépítés, járdaépítés, csapadékvíz 
csatornaépítés nem volt még, mint ami most megtörtént. Csomópont kiépítések történtek a 
négysávos úton. Nagy igény van a Zaranyi lakótelephez vezető lőtéri úton kiépítendő járdára, 
hiszen minden lakossági fórumon szó van. A rend és biztonság kapcsán, örül annak, hogy 
részt vesznek abban a programban, hogy több mint 100 helyen új térfigyelő kamerákat  
helyeznek ki. Ugyanakkor még mindig azt mondja, rendőrre, rendőrre és rendőrre van 
szükségük, nem autóban ülő  járőrökre, posztos rendőrre. Erre minden körzetben szükség van. 
A sport kapcsán említette már az uszodát és úgy gondolja meg kell említenie a vízilabda 
sportot is. Az anyagban ki van emelve, hogy regionális központ lett, de van egy vízilabda 
csapat is, amely példaértékűen működik. Reméli nemcsak a 10 pályás uszoda fog megépülni,  
hanem a jelenlegi sátornak egy modernebb felszerelése lesz, mert a nézőszám kiköveteli.  
Egyre többen járnak meccsekre. Ehhez kérne sok támogatást és sok sikert.  
 
Oláh Lajosné képviselő: Megköszönte, hogy az elmúlt 8 évnek is a részese lehetett. Valóban 
2000 óta nagyon sok díjjal gazdagodott a város, számára azonban a legrangosabb elismerés, 
hogy újra választották Őket. Az anyag valóban olyan alapvető értékekre épít, mint a család, a 
munka és az egészség. A munka tekintetében, ahogy hallották, már jó úton járnak és ez 
optimizmusra ad okot. Hiszen, ha munka van, akkor valóban minden van, és ez kihat a 
családok életére és a testi, és lelki egészségükre. Vallja azt, hogy a munka a legjobb szociális  
ellátás és támogatni fogja a jövőben minden olyan elismerést, ötletet, javaslatot, ami a 
munkahelyek megtartásáról szólnak. A rend és a közbiztonság érdekében mindenkit meg kell 
nyerniük. Itt valóban kiderül, hogy milyen a közösség ereje és ez tényleg akkor valósulhat  
meg, ha hisznek egymásban. Város imázs nem képzelhető el a civil szervezetek nélkül. Azt 
gondolja, az utóbbi időben nagyon jó úton járnak a szervezetek. Nagyon sokan megjelennek 
már a városi rendezvényeken, fesztiválokon, vagy résztvevőként, vagy szervezőként. 
Továbbra is számít a támogatásukra és Ők is számíthatnak rájuk. 
 
Gelencsér Ferencné képviselő: Örömmel vette, hogy a roma integráció szempontjából 
kiemelten fontos területeken a prioritás az oktatás, a közbiztonság és a közigaz gatás mellett az 
egészségügyre is esett. Ezt azért tartja nagyon fontosnak, mert a roma népesség születéskor 
várható átlagos élettartama évtizedekkel kevesebb, mint a magyar népességé. Nagyon reméli,  
hogy a védőnők és azok a preventív szakemberek, akik feladatuknak tűzték ki az egészségi 
állapot javítását, azok meg fogják találni a roma közösségekben azokat a tekintély 
személyeket, akik belülről motiválják majd a közösségeket arra, hogy éljenek azokkal a 
szűrővizsgálatokkal, melyek gyakorlatilag ingyenesek és igen fontos szerepet töltenek be. 
Azok a halálokok, melyekben elhunynak prevencióval és életmód korrekcióval megelőzhetők 
lennének. Akkor lesz, aki felneveli a népes családot és lesz, aki örül a gyerekek és unokák 
sikerének. 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Nagyon fontos dolog kimaradt a régió logisztikai 
központjánál. Nagyon sok körzetében élő lakos panaszkodik a tömegközlekedés különböző 
hiányosságaira. Amennyiben teljes foglalkoztatásról beszélnek, akkor fontos lenne 
megemlíteni, hogyan fogják szállítani ezeket az embereket tömegközlekedéssel 
munkahelyeikre. Most vannak problémák, nagyon zsúfoltak, nagyon kevés a járatok száma. 
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Ha már fejlesztik a buszokat kívülről, akkor a társaságot is fejleszteni kellene. Gondol itt az 
etikára, a sofőrök nagyon kellemetlenül tudnak viselkedni. Nagyon kevés a járat főleg a 
reggeli órákban, ezek nem szolgálják ki a lakosság igényeit. 
 
Mihalecz András képviselő: A hozzászólásokból kiderült, hogy még ha a kritika is 
megfogalmazódott egyes képviselők részéről, alapvetően senki nem kritizálta azt a képet, azt 
az elképzelést, ami kirajzolódik ebből a programból. Nehéz lenne kifogásokat, és hibákat  
találni benne. Abból adódóan is, hogy ez nem egy kútfőből megszületett program, hanem ez a 
kaposváriaknak több éves munkája, több éves elképzelése, támogatása és az Ő általuk 
megfogalmazott kritika kapcsán rajzolódott ki. Mindenki azt szeretné, hogy a fejlődés minél 
gyorsabb és minél nagyobb ütemű legyen. Ez természetes vágya mindenkinek. 
Megfogalmazódott azonban egy olyan kritika, amely elég élesen a polgármester felé feltett 
kérdésekből kiderült. Azt gondolja ez a kritika pont nem a Kaposvár fejlesztési programját  
kellene, hogy kritizálja. Annak ellenére, hogy rendkívül fontos kérdés és elkerülhetetlen, mert  
ettől fog megváltozni az egész ország, így Kaposvárnak is a közhangulata, és a jó érzése, és a 
fejlődése is. Milyen bérek lesznek, hogy csatlakoznak az átlag jövedelmekhez és ezen a téren 
hiányosságai vannak Kaposvárnak. Nem Kaposvárnak vannak hiányosságai e tekintetben, 
hanem az egész országnak. Ez a terv a biztonság, a tervezhetőség, a kiszámíthatóságra épült, 
ez legalább annyira fontos az emberek magánéletében is. Nem gondolja, hogy bármely 
település polgármestere kiállna, összehívná a munkáltatókat és azt mondaná, hogy azt 
szeretné, ha holnaptól, vagy következő évtől 10 %-os bérnövekedés lenne. Ha ez így történne, 
Magyarország egy Kánaán lenne, minden polgármester ehhez az eszközhöz folyamodna. Ez 
egy országos gazdasági és adópolitika. A városnak az a dolga, hogy megteremtsen olyan 
feltételeket, olyan lehetőségeket, hogy a gazdaság szereplői kíváncsiak legyenek a településre. 
Azokon az embereken, akik az út szélére sodródtak, milyen eszközökkel tud segíteni. Ezeket 
a részeket viszont átöleli ez a program. Nem tartja időszerűnek, hogy ezt a programot e 
tekintetben ostorozzák. Azt mondta, ez a program a kaposváriak programja, jó érzéssel tudja 
támogatni. Egy dologban szeretne csatlakozni egyik képviselő társához, tegyenek meg minél 
többet annak érdekében, hogy amik van azt meg tudják őrizni, meg tudják védeni, így a 
magánembereknek a vagyonát és a közvagyont is. Nagyon támogatja azt a kamerarendszert, 
ami a biztonságot szolgálja, de csatlakozna ahhoz a gondolathoz, hogy az állandó rendőri 
jelenlét az pótolhatatlan és nélkülözhetetlen. Sokkal kevésbé megkerülhető, mint egy objektív 
kamera. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő: Nagyon sok bölcs gondolat elhangzott a programmal 
kapcsolatban. Szeretné azt mondani, hogy ez a program valamire épül, hogy Kaposvár eddig, 
hogy jutott el, és aki végigolvasta a programot az utolsó oldalon található az a mondat: „Két 
évtized közös munkájára volt szükség, hogy Kaposvár erős várossá váljon.” Úgy gondolja, 
hogy innen indulnak, ez egyfajta garancia arra, hogy mi van ebben a programban 
megfogalmazva. Ez a kaposváriak álma és egyben vágya. A képviselőtestületnek az a 
feladata, hogy ezeket az álmokat és vágyakat, ami itt 104 oldalban meg van fogalmazva a 
következő években, vagy évtizedben valóra váltsa. Ezért képviselők, és mindenkinek 
mondaná, csatlakozzon, hogy ezek az álmok és vágyak teljesüljenek. 
 
Szita Károly polgármester: A napirend tárgyalását lezárta. Köszönte mindenkinek a 
hozzászólását. Felesége reggel azt mondta, meglátja, néhány emberben benne van az, mintha 
nem is  lettek volna választások. Nem veszi figyelembe, hogy kik mellett van a bizalom. 
Szerinte az emberek ettől jóval szerényebbek. A szerénység az egyik legjobb emberi 
tulajdonság. Az alázatot és szerénységet javasolná mindenkinek a kaposváriak iránt. Ez az, 
ami előre tudja vinni közös sorukat. Alázatot és szerénységet fog mutatni a képviselők felé és  
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kérni fogja a tanácsukat annak érdekében, hogy a város  jobb legyen. Egyet figyelembe fog 
mindig venni, hogy a képviselők véleményénél sokkal fontosabb számára a kaposváriak 
véleménye. Így dolgozott eddig is és így szeretne a későbbiekben is dolgozni és kéri,  hogy 
segítsék ezt a munkát. Ezt kéri valamennyiüktől az önkormányzati ciklus első olyan 
Közgyűlésén, ahol ilyen dolgokról is beszélnek. Alázat és szerénység a másik iránt, de 
leginkább a kaposváriak akarata iránt. Ma Kaposváron, ha csak kaposváriak dolgoznának, 
akkor nem lenne elég munkaerő. A foglalkoztatottak jelenlegi számának kb. 50 %-a a 
környező településekről jár. Utalt arra, hogy azt kezdeményezték a Megyei Jogú Városok, 
hogy növekedési zónák legyenek a megye központok. Ezek a zónák pontosan azt érintették, 
hogy nem lehet minden kistelepülésen gyárat építeni. Viszont a növekedési zónáknak a 
feladata az, hogy beszívja és megteremtse azt a lehetőséget, hogy egy térség egy nagyobb 
térségnek a felelősségét elő tudja mozdítani. Ezzel a felelősséggel él Kaposvár akkor, amikor 
rendelkezésre álló forrásokat megkapja, és ilyen szempontból osztja el. Ha Kaposvár 
növekedési zóna az nemcsak a kaposváriak érdeke és nemcsak nekik jó. Az jó a környéken 
levő 70-80 település polgárainak is. Itt említené meg a helyi és helyközi közlekedésre 
vonatkozóan, az infrastruktúra tekintetében egy-egy növekedési központnál a munkába való 
járás és a hazajárás lehetőségét kell infrastrukturális szempontból a legjobbá tenni. 
Automatikusan következik a tömegközlekedés bővítése járatszámokban, ennek csak 
hozománya lehet az autóbuszsofőrök viselkedése. Amikor egy ilyen várospolitikai programot 
megtárgyalnak, ne azt kérjék számon és a kaposváriaktól se azt kérjék számon, hogy mikor 
épül meg az X utcában a járda. Ez a program ez nem az, az az éves költségvetés lesz. Ez a 
program az, amikor azt mondja, hogy a Bereczk Sándor programot folytatni kell egész addig, 
amíg valamennyi utunk és járdánk a mi igényeinknek is megfelel, európai színvonalú nem 
lesz. Ezt az alapelvet rögzítette le, hogy mit kíván e tekintetben csinálni. Ez benne a 
legfontosabb. Akkor, ha munkahelyek jöhetnek létre, akkor, ha olyan színvonalon tud egyre 
több tudás ebbe a városba kerülni, amelyek megjelennek a munkahelyeken is, akkor majd 
magasabbak lesznek a bérek. Nem a segédmunkás fog soha a legtöbbet keresni, hanem az a 
tudásalapú gazdaság fogja tudni a magasabb béreket adni, aki magasabb kvalifikáltsággal 
rendelkező munkaerőt keres. Ez fogja meghozni a bérszínvonal emelkedését. Ehhez az kell,  
hogy a gazdaság erősödjön és fejlődjön, munkahelyek jöjjenek létre. Ahhoz megfelelő közép- 
és felsőfokú képzés kell, és meg kell adni annak a lehetőségét, hogy megfelelő  
munkahelyeink legyenek. Nem ehhez a programhoz tartozik, de ha már Csutor képviselő úr 
megemlítette a Városligetet tényleg sokan el kezdték használni. Sokkal több szemetest kell 
kirakni, elkezdték a munkálatokat, hogy a kerékpárutat elviszik a játszótértől és a kisbaba 
játszóteret, amely a tó mellett van, korlát fogja elválasztani. A gördeszka sportok pályája 
elkészült, tereprendezés van vissza és a két vizesblokk is november végére el fog készülni és  
így tudják kompletté tenni az egészet. Többször visszahivatkozik még a mai nap tárgyalt 
anyagra a kerékpárúttal kapcsolatban. Az ITS, amit többen érintettek már, a TOP program 
része a helyi kerékpáros közlekedés, és 1 milliárd forintot szerepeltetnek a belső kerékpárutak 
fejlesztésére. Nemcsak az iskola tekintetében, nagyon sokan a munkába járáshoz is kerékpárt 
választják, és még többen fogják, ha jobb lesz az infrastrukturális háttere. A város politikai 
programja hitet tett a zöldváros mellett, hitet tett a Smart City mellett és hitet tett a kerékpáros 
közlekedés mellett is. Egyetértett azzal is, hogy a térfigyelő kamerák nem fogják 
helyettesíteni a rendőröket. A térfigyelő kamerák segíteni tudják a rendőrök munkáját. Ez  
nem azt jelenti, hogy az ember utána azt mondja, hogy ha van 180 internetalapú térfigyelő  
kamerájuk, akkor a rendőrökre nincs is szükség. Még többre van szükség annak érdekében, 
hogy ezeket megfelelően tudják használni. A Rendőrség nem hozzájuk tartozik, de ha már 
költenek erre, akkor felelősségük van a közbiztonság tekintetében. Határozott elvárása van a 
rendőrök felé, ha ilyen beruházást hajtanak végre, akkor annak legyen kézzel fogható és 
látható eredménye. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Megköszönte mindazt, amit 
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megfogalmaztak a „Hiszünk egymásban” címet viselő, várospolitikai programnak a kapcsán 
és kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3202   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 09:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 88.88 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

213/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Hiszünk egymásban” nevet viselő  várospolitikai 
célokat megfogalmazó programot jóváhagyta. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2019. szeptember 30. 
 
 

-----2. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Ugyanarra a bizottsági struktúrára tett javaslatot, mint ami az 
előző négy esztendőben működött. Javasolta, hogy hét bizottsága legyen továbbra is a város  
képviselőtestületének. A bizottságok nevében a Sport Bizottság esetében Ifjúsági és Sport 
Bizottság, az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság esetében Köznevelési,  
Tudományos és Kulturális Bizottság elnevezés szerepel az előterjesztésben és ezt javasolta 
elfogadásra is. Az SZMSZ elfogadását követően tesz javaslatot a bizottságok tanácsnokaira, a 
külső és belső tagokra és az alpolgármesterekre is. Ez az előterjesztés tartalmazza az 
alpolgármesterek számát is, amelyben két tiszteletdíjas és egy fő főállású alpolgármesterre tett 
javaslatot. A három közvetlen segítővel szeretné a munkát a lehető leghatékonyabban ellátni.  
Az alpolgármesterek munkamegosztása is erre alapul és ez alapján történik meg a megfelelő  
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munkaköri leírásokkal együtt. A szociális, népjólét, kultúra ágazatainak a felügyelete, a másik 
a sport, műszak, gazdaság felügyelete ez a kettő tiszteletdíjas, és a főállású alpolgármester a 
polgármester általános helyettese lenne. Külsős alpolgármestert egyelőre nem kíván 
foglalkoztatni. Amit megemlítene még a városi főmérnök intézménye, melyet szeretne 
behozni. A városnak volt már főmérnöke a 1800-as évek végén és az 1900-as évek közepéig. 
Városi főmérnök és az általa most előterjesztett struktúra között egy nagyon lényeges  
különbség volt. Az akkori városi főmérnök nem a városháza alkalmazottja volt, hanem 
kormánytisztviselő. Akiről elnevezték az út és járda felújítási programukat Bereczk Sándor a 
Kormány alkalmazottja volt, és kormánytisztviselőként tette a dolgát és dolgozott a városért. 
A kaposvári városi főmérnök beintegrálódna a struktúrába a Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottja lenne. A legfontosabb feladata az lenne, hogy egy olyan új struktúrát alakítson 
ki, amelyben az elvégzendő műszaki feladat az, amelyik a fontos és nem az, hogy kihez  
tartozik. A Polgármesteri Hivatalon belül levő műszaki igaz gatósághoz, vagy a 
Városgondnoksághoz, a feladat a fontos. Mindig a napi legfontosabb feladathoz kell 
összpontosítani minden energiát, attól függetlenül, hogy kihez tartozik. Ennek a struktúrának 
a kialakítása lenne a városi főmérnöknek a feladata. Nagyon hálás Tóth István alpolgármester 
úrnak, aki a város mellett külsős alpolgármesterként dolgozott. Felkérte erre a pozícióra és 
nagyon hálás, mert elvállalta, hogy a város első főmérnöke legyen, jobb kezekbe nem is tudná 
bízni ennek a feladatnak a végrehajtását. Megköszönte Tóth Istvánnak az alpolgármesteri 
munkáját, amit a műszaki területen végzett és hálás azért, hogy a város első főmérnöke lesz az 
SZMSZ jóváhagyását követően. Megfogalmazódott a Töröcske és Zselic kertváros részéről,  
melynek meg van a jogi alapja is, a mostani Zselic kertvárosnak jelentős területe a régi falu 
zártkerti közigazgatási területi részén volt. Erre fogalmazódott meg egy javaslat, hogy a 
kertváros is legyen a Töröcskei Részönkormányzatnak a része területileg lefedetten. Ezek 
voltak a leglényegesebb javaslatok, melyeket ki szeretett volna emelni.  
  
 

-----Kérdések----- 
 

Miháldinecz Gábor képviselő: Olyan kérdése lenne minden képviselő társához, mennyire 
tartják demokratikusnak a magyar önkormányzati törvényt, ha csak a 62. §-ra gondol? 
  
Pintér Attila képviselő: Említette polgármester úr az előterjesztés felvezetésében, hogy 
önkormányzati törvénymódosítása kötelezettséget jelent számukra, ebből fakadóan is  
módosítani kell a Szervezeti és Működési Szabályzatukat. Leginkább ez a 
részönkormányzatokat érinti, látható az egyik napirendi pontjuk a településrészi 
önkormányzatok képviselőinek a megválasztása. A korábbi szabályozás, mely szerint 
választva lettek település részenként az önkormányzati képviselők ez most módosul. A kérdés 
az, hogy technikailag ez most, hogy fog kinézni, hogy a településrészi önkormányzati 
képviselőket a módosítást követően hogyan fogják választani, ki tesz rá javaslatot, milyen lesz 
az összetétele? 
 
dr. Szép Tamás képviselő: Az SZMSZ melléklete és az előterjesztés is tartalmazza azt, hogy 
szigorítást javasol a polgármester úr a testületi ülés alapos ok nélkül mulasztók tiszteletdíjával 
kapcsolatban. Az eddigi gyakorlat alapján ez a hiányzás a munkaterv szerinti Közgyűlésre 
vonatkozott. Az előterjesztés azt jelenti, hogy bármely Közgyűlésen vagy Bizottságon 
hiányzik, akkor egy havi tiszteletdíját megvonják? Az eddigi gyakorlat, tapasztalat alapján 6-8 
munkaterv szerinti Közgyűlés van. Ebben az évben nyáron többször kellett rendkívüli 
közgyűléseket tartani a határidők miatt.  
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Kiss Tamás képviselő: Kérdése arra vonatkozna, hogy a cigány tanulók ösztöndíj 
visszafizetési kötelezettsége kapcsán egy felülvizsgálatot javasol, hogy elengedjék-e a 
kötelezettségüket, vagy átütemezzék. Mik az eddigi tapasztalatok, hogy módosítást kell tenni 
és miért csak az Ő esetükben kell módos ítást tenni? Miért nem lehet ezt a többi gyerek esetén 
is? 
  
Szita Károly polgármester: Amíg Önök önkormányzati képviselőként, vagy önmagam 
polgármesterként a kaposváriak érdekeit tudja szolgálni, abban a tisztségében, amelyben van, 
addig számára az a rendszer, amivel dolgozik megfelelő és  kiváló. A Magyar Önkormányzati 
Törvény megadja továbbra is azt a lehetőséget, hogy azt a munkát végezze, és olyan 
eszközökkel rendelkezzen, amely az itt élők érdekét szolgálja. A részönkormányzatokra 
ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a bizottságokra. A képviselőtestület fogja 
megválasztani a részönkormányzatok tagjait. Visszatérve a négy évvel ezelőtti rendszerre, 
voltak lakossági fórumok, ahol öten, tízen voltak, eléggé eltérő volt. Részönkormányzatok 
tagjaira előterjesztést fog tenni javaslatként, ezeket a javaslatokat a települési részen 
megválasztott egyéni körzetben nyert képviselőktől kérte. A településrészen megkapta a 
képviselő az emberek bizalmát, Őt hatalmazták fel arra, hogy a körzetét képviselőként 
képviselje, mert mögötte van a bizalma. Tegyenek Ők javaslatot, hogy kikkel tudják 
leghatékonyabban az ott élők érdekét képviselni.  Nyilvánvaló, hogy a kiszámíthatóságot  
biztosítani kell e tekintetben, csak a munkatervben szereplő képviselőtestületi ülések és  
bizottsági ülések esetében alkalmazható a szigorítás. Nem várhatja el, hogy három nap múlva 
van egy rendkívüli köz gyűlés és esetleg nem is Magyarországon tartózkodik és nem is  tudták 
értesíteni, nem tud eljönni. Szigorúbb a szabály a mértékét tekintve, de ugyanúgy ahogy az 
előző négy évben, a munkaterv szerinti ülésekre vonatkozik. Cigányösztöndíj a novemberi 
ülésen került megtárgyalásra. Nem volt eddig visszafizetési kötelezettség a rendeletben. Az 
ösztöndíj az nem szociális segély, a kettő között óriási különbség van, ezért egy teljesen új 
rendeletet fog behozni. Kérte, hogy mérjék fel, aki eddig ösztöndíjat kapott az mit csinál, 
elvégezte-e az iskolát. A felmérés alapján az a tapasztalat, hogy még határozottabb 
különbséget kell tenni a szociális támogatás és az ösztöndíj között. Nagyon szigorú 
tanulmányi eredményhez kötik, benne van a visszafizetési kötelezettség, el kell, hogy végezze 
az iskolát. Az SZMSZ-ben eddig nem szerepelt, elé menve a következő ülésen annak az  
előterjesztésnek, ami erről fog szólni.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila képviselő: Meglehetősen új rendszer visszatérve a településrészi 
önkormányzatok megválasztására, illetve tagok kijelölésére a korábbihoz képest. Elnézést kér, 
hogy kérdést is fogalmaz meg a hozzászólásában. A településrészi önkormányzati képviselők 
választásánál mennyire sikerült figyelembe venni azon szemponton kívül, amit polgármester 
úr említett a településrész képviselője, vagy a választókörzet részben van fedésben egymással.  
Mennyire sikerült azt figyelembe venni, hogy voltak olyan személyek, akik korábbi 
időszakban településrészi önkormányzatoknál komoly aktivitást mutattak, segítették a 
munkát, az ott élők életét. Ez mennyire volt markáns szempont? Az önkormányzati 
választáson többen megmérettették magukat, ami mérlegelési szempont lehet abban, hogy 
kiket jelölnek ki a megválasztott képviselők az adott városrészt illetően. Ezt a szempontot 
lehetett-e mérlegelni, lehetet-e akceptálni, vagy valami más játszott elsődlegesen szerepet 
abban, hogy a településrészi képviselőket kiválasztották a megválasztott képviselők? 
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dr. Szép Tamás képviselő: Megköszönte a megnyugtató választ. Kérte, hogy az 1. számú 
melléklet 7, 8, 9 pontjába kerüljön bele az a két szó, amennyi munkaterv szerinti és amennyi 
munkaterv szerinti bizottsági ülés van, kerüljön bele a szabályzatba. 
  
Csutor Ferenc képviselő: Gratulált a polgármester döntéséhez, amikor főmérnököt  
kinevezett és a kinevezés Tóth István úrra eset. Véleménye szerint régen volt olyan városképe 
Kaposvárnak, mint most és régen vezényeltek le akkora beruházásokat, mint most. Tóth 
István úrnak gratulált, további jó munkát kívánt neki. 
 
Nagy Attila képviselő: 12 éve részese a részönkormányzatoknak. Számára az a tapasztalat, 
hogy érdektelenség tükröződik a részönkormányzatokban, alacsony a részvétel. Kevesen 
vesznek részt a szavazáson, nem igazán tükröződik a választói akarat. Helyesnek tartja ezt az 
új rendet, mert kiválóan tükröződik a választói akarat. A megválasztott képviselő tehessen 
javaslatot a részönkormányzati tagokra. Egyetértett ezzel a változtatással. 
 
Borhi Zsombor képviselő: A részönkormányzatokhoz szólt hozzá, mivel 2003 óta dolgozik 
az egyik élén. Szerinte ez a javaslat mindenképpen jó, hiszen a képviselők munkáját is az 
segíti legnagyobb mértékben, ha Ők választhatják meg a munkatársaikat. Ez nagy felelősséget  
ró a képviselőre, abban a tekintetben, hogy olyan embereket javasoljon, akik a későbbiekben 
keményen fognak dolgozni, hogy az adott a városrész élete jobb, szebb legyen. Arra gondol, 
hogy a felelősséget kell nézni, amikor valakit ajánlanak, öt év múlva demokratikusan úgy is 
véleményt fognak mondani az emberek. 
 
Mihalecz András képviselő: Érintett abban a körben, hogy javaslatot tehessen azokra, hogy 
kivel dolgozik az elkövetkező öt évben a településrészen. Mivel személyi kérdés, nem várja el 
azt, hogy mindenki 100 %-ban egyetértsen, mert a személyi kérdések már csak ilyenek. Két 
szempont kell, hogy vezérelje Őket, amikor kijelölnek egy személyt. Kik azok a személyek, 
akik bebizonyították, hogy ezt a közösséget már szolgálták, illetve kik azok a személyek, 
akikben lehetőséget látnak, hogy a jövőben is szolgálni tudják ezt a közösséget. Ennek a 
felelősségét mindenkinek fel kell vállalni és nyugodt lelkiismerttel néz majd elébe. Igyekezett 
olyan emberekre javaslatot tenni, akik minden szempontból megfelelőek. Reméli ennek a 
Toponáriak örülnek majd, és a képviselők szavazatával ez sikerülni fog. 
 
Czimmermanné Németh Andrea képviselő: Megköszönte, hogy lehetőséget kapott arra, 
hogy egységként kezeljék a Töröcske és a Zselic kertváros területét illetve a lakók 
problémáját. Megköszönte, hogy a kertvárosból is nevezhetett meg egy olyan személyt, 
akinek a munkájában bízik, és sok segítséget nyújt számára. Köszönte, hogy Ők tehetnek 
javaslatot azokra, akikkel együtt kívánnak dolgozni. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Az alakuló ülés speciális két dologban. Nincsenek még 
bizottságok, így nem tudnak bevinni bizottság elé módosító javaslatokat, és nem tudják 
megtárgyalni a jogszabály tervezeteket. Másik szempont, rendeletmódosítást Közgyűlésen 
elhangzott javaslatra nem tehetnek. Egyetértenek azzal, amit dr. Szép Tamás képviselő 
javasolt, hogy kerüljön pontosításra a munkatervben szereplő ülésekről való távollét esetében 
jár a megszorítás a tiszteletdíj vonatkozásában. Javaslata volt, fogadják el szövegszerűen a 
rendeletet és a következő Közgyűlésén ezt a módosítást behozzák.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3203   Száma: 14.10.30/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.77 77.77 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 56/2014. (X.30.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3204   Száma: 14.10.30/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.77 77.77 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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214/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Zselic Kertvárost a 

Kaposvár Megyei Jogú Város Töröcskei Településrészi Önkormányzatának területéhez 
csatolja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 

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

Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését 
jóváhagyja a következő 10/A. §-sal: 

 
„VÁROSI FŐMÉRNÖK 

 
10/A. § 

 
(1) A Jegyző a Városi Főmérnök útján látja el beruházási, városfejlesztési, városüzemeltetési 
és kommunális feladatait. A Polgármester a Városi Főmérnök útján koordinálja a 
városfejlesztésben és városüzemeltetésben érintett intézmények munkáját. 
 
(2) A Városi Főmérnök feladata: 
 
a) az önkormányzati kommunális feladatok felügyelete, irányítása; 
b) a városüzemeltetési teendők ellátásának felügyelete, irányítása; 
c) beruházási, felújítási feladatok koordinálása, felügyelete; 
d) városfejlesztési és rehabilitációs tevékenység felügyelete és irányítása. 
 
(3) A Városi Főmérnök irányítja a Műszaki és Pályázati Igazgatóság munkáját, felügyeli és 
ellenőrzi a Városgondnokság tevékenységét.” 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester  

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester: A rendelet aláírásának és kihirdetésének idejére szünetet rendelt 
el. A következő napirendben javaslatot tesz a város alpolgármestereire. 
 
  

-----3.  Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
Alpolgármester(ek) megválasztása, díjazás(uk) megállapítása----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a következő két napirendet együtt tárgyalja meg a 
Közgyűlés. Az alpolgármesterek megválasztásánál fogja kérni jegyző urat, hogy ismertesse a 
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szavazás menetét. Előtte Szavazatszámláló Bizottságot kell választaniuk. dr. Szép Tamás, 
Pintér Rómeó és Mihaldinecz Gábor képviselőket javasolta – kérdésére vállalták a 
megbízatást – a bizottságba való jelölésre. Kérte, ha valakinek más javaslata van, tegye meg. 
Kérte jelezzék, ha valaki ellenzi, hogy ne együtt szavazzák meg a tagokat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3205   Száma: 14.10.30/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

215/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármester-választással kapcsolatban 
megalakított Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Szép Tamás, Pintér Rómeó és 
Miháldinecz Gábor képviselőket választotta meg. 
 
Szita Károly polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításánál megadták 
számára azt a lehetőséget, hogy három alpolgármestert, ezen belül is egy főállású és két 
tiszteletdíjas alpolgármestert ajánlhasson figyelmükbe, élne is ezzel a lehetőséggel. Az egyik 
tiszteletdíjas alpolgármesternek Oláh Lajosné képviselő asszonyt javasolta. Az Ő munkáját 
nem kell már bemutatni, nem az első ciklusát kezdi, mint önkormányzati képviselő és nem is 
az első ciklusát kezdi, ha megkapja titkos szavazáson a bizalmat, mint alpolgármester. 
Megköszönte neki, hogy eddig is társa volt ebben a munkában, és külön megköszönte neki, 
hogy vállalta a felkérést, és ha a bizalmat megkapja társa lesz az elkövetkezendő ötéves 
munkában is. Két nagyon fontos szakterület az, ami mindenképp a felügyelete alá fog 
tartozni. Az egyik a népjólét és egészségügy. A népjólét és szociálpolitika területén mindig 
fontos volt számukra az, hogy senkit ne hagyjanak az útszélén. Kiemelt szempont volt 
számukra az, hogy mindazon embereken, akik segítségre szorulnak és önhibájukon kívül 
kerültek nehéz anyagi helyzetbe, számukra segítséget tudjanak nyújtani. A szociális irodán 
dolgozó kollegáknak köszönhetően ennek a feladatnak eleget tudtak eddig tenni. A kultúra, 
azért is rendkívül fontos, mert az elkövetkező esztendőkben, elég, ha csak Rippl-Rónai nevét 
említi meg, egyik jelképévé fog válni reményük szerint, hisz magának a turizmusnak is az 
egyik eleme az elfogadott „Hiszünk egymásban” várospolitikai program részeként a kultúra 
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is. Itt egy olyan rendszert szeretnének kiépíteni és ebben kérte alpolgármester asszony 
munkáját, hogy a kultúra is egy mindegy hol látja el helyileg a munkáját, egy van Kaposvár 
kulturális kincsei és kulturális  értékei.  Ezt egy rendszer keretén belül kell működtetni, nem 
külön territóriumként kialakítani. Köszöni az elmúlt négy évben végzett ténykedését, 
ugyanerre a munkára kérte fel alpolgármester asszonyt. Kérdése volt, vállalja-e a jelölést? 
 
Oláh Károlyné képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalja. 
 
Szita Károly polgármester: Másik tiszteletdíjas alpolgármester személyében Dér Tamás 
képviselő úrra tett javaslatot. Régóta ismeri és a képviselők is ismerhetik a várospolitikai 
munkáját is, és ismerhetik intézményvezetőként a munkáját is. Intézményvezetőként, mint a 
Sportcsarnok és Sportiskola igazgatásaként ért el jelentős sikereket. Az elmúlt esztendőt és a 
kaposvári fiatalok eredményét tekintve a Sportiskola keretén belül alá támasztják az adatok. 
Várospolitikai munkáját tekintve a harmadik ciklusát végzi már. Mindig magas százalékban 
bírta körzetében a választópolgárai bizalmát, ezúttal gratulált számára. Sok szakterületen 
dolgozott már, a sportról ismerhetik, de megmutatta már hozzáértését a városfejlesztésben, a 
műszaki szakterületeken, a sport szakterületén. Ezek a területek azok, melyeket felügyelni 
fog, sok egyéb mellett. Nagyon jó szándékkal és bizalommal tette meg a javaslatot Dér Tamás 
irányába, kérve a képviselőket, hogy a szavazáson bizalmukkal tiszteljék meg. Kérdése volt,  
képviselő úr vállalja-e a felkérést? 
 
Dér Tamás képviselő: Köszöni a bizalmat, tisztelettel vállalja a megbízást. 
 
Szita Károly polgármester: A városnak lesz egy főállású belső alpolgármestere, Borhi 
Zsombort javasolta, Őt kérte fel a feladat ellátására. Ennek több oka van, tisztelt képviselő 
hölgyek, urak. Egyrészt büszke lehet rá Kaposvár valamennyi polgára sportolóként, amely 
nem utolsó szempont. Azon emberek közé tartozik, aki nem beszél, hanem cselekszik. Azon 
emberek közé tartozik, ha valamit a fejébe vesz, akkor azt végrehajtja. Azon emberek közé 
tartozik, aki fejébe vette még gyerekkorában, hogy világbajnok lesz, Ő világbajnok lett. Ezek 
nagyon fontos emberi tulajdonságok. Nagyon fontos emberi tulajdonságok a politikában is és 
egy város vezetésében is. Azért nagyon fontosak, mert van benne kitartás, van benne erő, van 
benne akarat és világos a saját céljai tekintetében. Ez az egyik szempont, ami miatt kéri a 
képviselőktől, hogy Borhi Zsombort tiszteljék meg bizalmukkal és a város főállású 
alpolgármesterévé válasszák. Másik a várospolitikai munkájából adódik. Hasonlóan Dér 
Tamás képviselő úrhoz, nem az első ciklusa, már a negyedik ciklusa. Nem egy egyszerű 
körzetben, de megszerezte a választók bizalmát és ezt a munkájával vívta ki. Arra kérte fel,  
hogy amennyiben megkapja a képviselők bizalmát legyen a város főállású alpolgármestere, a 
polgármester általános helyettese, gyakorlatilag minden szakterület a polgármesteri munkából 
adódó felügyelője. Legfőképp azok a munkát, melyeket a polgármester rá fog majd bízni, ami 
nagyon sok lesz. Kérdése volt, képviselő  úr elvállalja-e ezt a megbízatást, amennyiben 
megkapja a képviselők bizalmát? 
 
Borhi Zsombor képviselő: Megköszönte a bizalmat, tisztelettel vállalja a megbízatást. 
  
Szita Károly polgármester: Javasolta és kérte a képviselőktől, hogy Borhi Zsombor 
képviselő urat főállású alpolgármesterré, Oláh Lajosné képviselő asszonyt tiszteletdíjas 
alpolgármesterré és Dér Tamás képviselő  urat tiszteletdíjas alpolgármesterré szíveskedjenek 
titkos szavazás keretén belül megválasztani. A szavazás folyamatáról kérte főjegyző úr 
tájékoztatását. 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A következőket kell betartani. A Szavazatszámláló 
Bizottság soraiból elnököt választ. Ezt követően az urnát zárják le, győződjenek meg róla, 
hogy az üres. A szavazás titkosan történik, ezt írja elő a szervezeti és működési szabályzat. Az 
alpolgármester megválasztásához minősített többség kell,  Kaposvár Közgyűlése 
vonatkozásában 10 szavazatot jelent. A Szavazatszámláló Bizottságtól átvehetik majd a 
szavazólapot, ha a bizottság elfoglalta a helyét ossza ki a szavazólapokat. Kérte a képviselő 
hölgyeket és urakat, hogy a Szavazatszámláló Bizottságtól vegye át a szavazólapokat. 
Érvényesen a körben két egymást metsző vonallal lehet szavazni az alpolgármester jelöltekre. 
Borítékba kéri tenni a szavazólapokat, a folyosón elhelyezett fülkében lehet megejteni a 
szavazólap kitöltését. Ezt követően pedig itt a nagyteremben lesz az urna, ide kéri bedobni a 
szavazólapot. Miután mindenki leadta szavazatát a Bizottság megszámolja a szavazatokat, ezt 
követően polgármester úr felkéri az elnököt, adjon jelentést az alpolgármesteri választás 
eredményéről. Majd a választás eredményét a Közgyűlés határozatába foglalja.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Javasolta, hogy személyes 
érintettség alapján az alpolgármester jelölteket a Közgyűlés ne zárja ki a döntéshozatalból. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3209   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az érintettségről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
216/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alpolgármester-
választásban érintett képviselőket nem zárja ki a döntéshozatalból. 
 
 
Szita Károly polgármester: Elrendelte a szavazást. A szavazás idejére szünetet rendelt el.  
 
 
Szünet. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

Szita Károly polgármester: Felkérte dr. Szép Tamás képviselő urat, mint a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökét adjon jelentést a szavazás eredményéről. 
  
dr. Szép Tamás SZSZB elnök: A Szavazatszámláló Bizottság a munkáját elvégezte, 
megállapította, hogy az urna üres. Szavazást követően megállapította, hogy az urna felbontást 
megelőzően sértetlen volt. A szavazásra jogosultak száma 18 fő volt, a szavazólapot mindenki 
átvette, az urnában talált szavazólapok száma 18. Ismertette a szavazás eredményét. Borhi 
Zsombor 16 érvényes szavazatot kapott, Dér Tamás 17 érvényes szavazatot kapott, Oláh 
Lajosné 18 érvényes szavazatot kapott, így a Közgyűlés döntése alapján alpolgármestereknek 
minősülnek. Gratulált és sok sikert kívánt a munkájukhoz! 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte elnök úrnak a tájékoztatást. Maga is sok sikert 
kívánt és gratulált mindhárom alpolgármesternek az elért eredményhez, de még nem 
gyakorolhatják a tisztségüket, amíg le nem teszik az esküt. A Közgyűlés döntését határozatba 
foglalva megállapította: 
 
217/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Borhi Zsombor képviselő urat 

foglakoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterré választotta. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oláh Lajosné képviselő asszonyt társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Dér Tamás képviselő urat társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
 
Szita Károly polgármester: Gratulált a megválasztott alpolgármestereknek. Felkérte Pintér 
Rómeó képviselőt olvassa elő az esküszöveget. 
 
Az alpolgármesterek eskütétele következett. 
 
Szita Károly polgármester: Felkérte Alpolgármester Asszonyt és Urakat, foglalják el 
helyüket a pulpituson és írják alá az esküokmányokat. 
 
 

-----4. A Közgyűlés bizottságai elnökeinek, tagjainak megválasztása 
A településrészi önkormányzatok elnökeinek, tagjainak megválasztása----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a meghívótól eltérően egyben 
tárgyalják meg a két napirendet. Pár gondolat erejéig, az SZMSZ-ben foglaltak szerint 7 
bizottsága van a városnak, két bizottság esetében változtattak a megnevezésen. A választások 
eredményének tudatában úgy tartotta tisztességesnek, hogy az elnyert mandátumok arányában 
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ajánlja fel a bizottsági elnöki posztokat a képviselő hölgyeknek és uraknak, mert a politikai 
kultúra ezt követeli meg. Ugyanezt a politikai kultúrát folytatja a tekintetben is, mint ahogy az 
elmúlt 20 évben elkezdte, hogy a külső bizottsági tagokat tekintve is ezt az arányt kívánta 
fenntartani, amit gyakorolt. Mihalecz András képviselő úr volt ebben a segítségére, Őt kérte 
meg, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat, úgyis, mint a FIDESZ frakcióvezetője. Ezt 
tartotta helyesnek, és egészségesnek. Arra tett fogadalmat, amikor a város polgárai 
polgármesterré választották, hogy alázattal, kellő szerénységgel, ugyanakkor nagy 
határozottsággal fogja végezni munkáját. Öt bizottság esetében a FIDESZ-KDNP képviselői 
közül tesz javaslatot tanácsnoki tiszt betöltésére, két bizottságot felajánlott és kérte, hogy 
vezesse ellenzéki képviselő. Elbizonytalanodott akkor, amikor titkos szavazásnál nem 
érvényesítette minden képviselő demokratikus jogait és elbizonytalanodott akkor, amikor 
meglátta a kaposváriak programjára a szavazás eredményét. Ennek ellenére úgy döntött, hogy 
a bizalom jár, és változatlanul fenntartja azt a véleményét, amit korábban megfogalmazott és 
képviselt. Azzal a javaslattal él, hogy két bizottság esetében a Marketing Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság tekintetében kapják meg a képviselőtestületbe bekerült ellenzéki 
képviselők. Arra tett javaslatot, hogy a Marketing Bizottságot, csak úgy, mint az előző négy 
esztendőben Pintér Attila képviselő úr tanácsnokként vezesse. Azt tartotta tisztességesnek, 
hogy a mandátum aranyában a JOBBIK-ot felkéri arra, hogy vállaljon egy bizottsági elnöki 
pozíciót. Megkérdezte Kiss Tamás képviselő urat és Miháldinecz Gábor képviselő urat 
vállalják-e a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségét. 
 
Kiss Tamás képviselő: Köszönte a felkérést, nem kívánta vállalni a tisztséget. 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Köszönte a felkérést, nem kívánta vállalni a tisztséget. 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta Felder Frigyes képviselő megválasztását, amennyiben 
részt vállal közvetlenül is a város életének irányításában. Kérdése volt, vállalja-e képviselő úr 
a felkérést, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke legyen? Valamint  
Pintér Attila képviselő úr vállalja-e a Marketing és Turisztikai Bizottság elnöki tisztjét? 
 
Felder Frigyes képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
 
Pintér Attila képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke, mint korábban, dr. Szép Tamás képviselő legyen. 
 
dr. Szép Tamás képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a Népjóléti Bizottság elnöke, mint korábban, 
Torma János képviselő legyen. 
 
Torma János képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottság elnöke dr. Giber Vilmos képviselő legyen. 
 
dr. Giber Vilmos képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
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Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy az Ifjúság és Sport Bizottság elnöke Pintér 
Rómeó képviselő legyen. 
 
Pintér Rómeó képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottság elnöke Csutor Ferenc képviselő legyen. 
 
Csutor Ferenc képviselő: Megköszönte a felkérést, vállalta a megbízatást. 
 
Szita Károly polgármester: Köszönte minden képviselőnek, hogy vállalta a bizottsági elnöki 
megbízást. Javasolta, hogy az érintettség kapcsán egyik képviselőt sem zárja ki a bizottságok 
és részönkormányzatok elnökeinek és tagjainak a megválasztásáról a szavazásból. Kérte, 
hogy erről hozzanak döntést. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3209   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az érintettségről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
    

218/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok elnökeinek és tagjainak választásában érintett képviselőket 
nem zárja ki a döntéshozatalból. 
    

    

Szita Károly polgármester: Kérte, ha valakinek kifogása van az ellen, hogy a 
tanácsnokokról együttes szavazással döntsenek, az jelezze.  
Kérte, az elhangzott javaslatok alapján hozzanak döntést a bizottságok elnökeiről. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3210   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Bizottsági elnökök megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester: Megtörténtek azok az egyeztetések is, mely alapján a belső és  
külső tagokra tettek javaslatot a kiosztott anyag szerint. Kérte a képviselőket, ha valaki igényli 
az egyenkénti szavazást, az jelezze.  
Javaslat nem érkezett, így a bizottsági belső és külső szakértők esetében kérte, hogy együttes 
szavazással döntsenek a város mellett működő bizottságok képviselői és szakértői helyeiről. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3211   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Bizottságok tagjainak megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságok elnökeinek és tagjainak a következő 
személyeket választotta meg: 
 
a/ Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság: 

Elnök    dr. Szép Tamás 
Képviselő tagok   dr. Giber Vilmos 

     Pintér Attila 
     Pintér Rómeó 

Külső szakértő tagok   dr. Molnár Péter 
     ifj. dr. Ozsváth Ferenc 
     Vajda Imréné 
 
b/ Marketing és Turisztikai Bizottság 

Elnök    Pintér Attila 
Képviselő tagok   Kováts Imre 

     Mihalecz András 
     Nagy Attila 
     dr. Szép Tamás 

Külső szakértő tagok   Kerepesi Tibor 
     Kövezsdi Gábor 
     Perlaki József 
     Vargáné Friss Judit 
 
c/ Népjóléti Bizottság: 

Elnök    Torma János 
Képviselő tagok   Felder Frigyes 

     Gelencsér Ferencné 
     Kiss Tamás 
     Nagy Attila 

Külső szakértő tagok   Kanalics Péter 
     Kulcsárné Zóka Ibolya 
     Olsovszky Andrea 
     Varga Magdolna 
 
d/ Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság: 

Elnök    dr. Giber Vilmos 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Gelencsér Ferencné 
     Kiss Tamás 
     Pintér Rómeó 

Külső szakértő tagok   Nyári Lászlóné 
     dr. Rosta István 
     Szabóné Kudomrák Zsuzsanna 
     Teveliné Horváth Melinda 
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e/ Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság: 
Elnök    Felder Frigyes 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Csutor Ferenc 
     Kováts Imre 
     dr. Szép Tamás 
     Torma János 

Külső szakértő tagok   Farkas Márta 
     Jurmann Béla 
     Kárpátiné Deák Tímea 
     Kocsis Ferenc 
     Pór Tamás 
 
f/ Ifjúsági és Sport Bizottság: 

Elnök    Pintér Rómeó 
Képviselő tagok   Csutor Ferenc 

     dr. Giber Vilmos 
     Mihalecz András 
     Miháldinecz Gábor 

Külső szakértő tagok   Gáspár András 
     Jójárt Annamária 
     Karsai Józsefné 
     Olsovszky Árpád 
 
g/ Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság: 

Elnök    Csutor Ferenc 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Gelencsér Ferencné 
     Miháldinecz Gábor 
     Torma János 

Külső szakértő tagok   Major Zoltán 
     Pap Attila 
     Petes Tamás 

     Tuskán Boglárka 
 
Szita Károly polgármester: Gratulált minden képviselőnek a bizottsági tagsághoz. 
Köszönetét fejezte ki, hogy vállalták a tisztséget és köszönetét fejezte ki, minden külső  
szakértőnek, hogy szintén vállalták a közös munkát és gratulált a kinevezésükhöz. 
Településrészi Önkormányzatok esetében, már említette, a településen megválasztott 
önkormányzati képviselőtől kért javaslatot a tagságra. Javaslatot tett az elnöki pozíciókra. 
Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatnál Nagy Attila képviselő urat, a Toponári 
Településrészi Önkormányzatnál Mihalecz András képviselő urat, a Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatnál Czimmermanné Németh Andrea képviselő asszonyt, Kaposszentjakabi 
Településrészi Önkormányzatnál Gelencsér Ferencné képviselő asszonyt javasolta kinevezni 
elnöknek. Gelencsér Ferencnét azért javasolta, mert Borhi Zsombor korábbi elnök 
alpolgármester lett, így nem láthatja el ezt a munkát. Képviselő asszonyt ajánlotta 
alpolgármester úr is bizalmukba. Elmondta, egyeztetések alkalmával minden képviselő  
vállalta a megbízást. Kérte, hogy jelezzék, ha külön-külön kívánják megszavaztatni az 
elnökök megbízatását. Mivel jelzés nem érkezett, kérte, hogy aki egyetért az általa tett 
javaslattal, igennel szavazzon.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3212   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a Településrészi Önkormányzat elnökeinek megválasztásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat egyértelműen 
megfogalmazza az önkormányzati törvény értelmében, hogy úgy kell működnie a 
részönkormányzatoknak, mint a bizottságoknak és  úgy kell felállniuk is. Több kell,  hogy 
legyen a belső, mint a külső szakértői tag. Errő l szól az előterjesztés, melyből az látható, hogy 
a részönkormányzati vezető másik részönkormányzatnál is tag, így volt a korábbi 
időszakokban is. A külső tagokra az elnököktől kért javaslatot, és azok szerepelnek az 
előterjesztésben. Kérte, ha valaki igényli, hogy külön szavaztassa a tagokat, jelezze. Jelzés 
nem lévén, arra kérte a képviselőket, hogy a négy településrészi önkormányzat külső tagjait az 
előterjesztés szerint válassza meg.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3213   Száma: 14.10.30/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztásáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.77 77.77 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
220/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrészi önkormányzatok elnökeinek és 
tagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 
a/ Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Nagy Attila 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Gelencsér Ferencné 
     Mihalecz András 

Külső tagok   Kisné Mráv Marianna 
     Lábodi Miklós 
     Pál Endre 
 

b/ Toponári Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Mihalecz András 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 

     Gelencsér Ferencné 
     Nagy Attila 

Külső tagok   Gerse Ferenc 
     Hermanné Kanyar Júlianna 
     Illés Jánosné 
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c/ Töröcskei Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Czimmermanné Németh Andrea 
Képviselő tagok   Gelencsér Ferencné 

     Mihalecz András 
     Nagy Attila 

Külső tagok   Darabos Anita 
     Gede Árpád 
     Tóth Beatrix 
 

d/ Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat: 

Elnök    Gelencsér Ferencné 
Képviselő tagok   Czimmermanné Németh Andrea 
     Mihalecz András 
     Nagy Attila 
Külső tagok   Schmidt Zoltánné 

     Szabó László István 
     Szép István 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester: Gratulált a Településrészi Önkormányzatok külső tagjainak is.  
Tájékoztatásként elmondta, 11.00 órakor ünnepélyes eskütétele lesz a külső bizottsági és  
településrészi önkormányzat tagjainak. 
 
 
 

-----5. Előterjesztés az önkormányzati társulásokba történő delegálásról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásba és a Kaposvár-
Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásba történő delegálásról kell 
dönteniük. A Kaposvár-Sántosi Társulásnál Oláh Lajosné alpolgármesterre, a Kaposmenti 
Társulásnál Borhi Zsombor alpolgármesterre tett javaslatot. Javasolta, ebben az esetben se 
zárja ki a Közgyűlés az érintett képviselőket a személyes érintettség alapján. 
 
 

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

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

#: 3215   Száma: 14.10.30/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az érintettségről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
221/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a társulási tanácsokba történő 
delegálásban érintett képviselőket nem zárja ki a döntéshozatalból. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3215   Száma: 14.10.30/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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222/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás i 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Szita Károly polgármestert, 
akadályoztatása esetén Borhi Zsombor alpolgármestert delegálja. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába Oláh Lajosné alpolgármestert, 
akadályoztatása esetén Torma János tanácsnokot delegálja. 

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

 
 

-----6. Alpolgármesterek díjazásának megállapítása ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Javaslatot tett az alpolgármesterek fizetésére az előterjesztés 
szerint. 
  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3214   Száma: 14.10.30/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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223/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester 
illetményét 673.090 Ft/hó, költségtérítését 100.963 Ft/hó összegben, a társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek tiszteletdíját 336.545 Ft/hó, költségtérítésüket 50.481 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
Szita Károly polgármester: Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A külső munkákat segítő  
szakértői kör is megjelent eskütételre. Gratulált valamennyi képviselő nevében, azért a 
bizalomért, amit kaptak. Önkormányzatuk egyhangú szavazattal megválasztotta, mint 
bizottságok mellett működő külső szakértőként, mint pedig a településrészi önkormányzatnál 
dolgozó külső szakértőként. Köszönetét fejezte ki mindnyájuknak, azért, hogy vállaltak ezt a 
nem kis felelősséggel járó munkát, amit hálásan köszönt. A következő héten már dolgozni 
fognak, mert november 13-án a város munkaterv szerinti ülést tart és a napirendeket a 
bizottságoknak meg kell tárgyalniuk. Ahhoz, hogy gyakorolni tudják mandátumukat, esküt 
kell tenniük a képviselőtestület előtt, ezért kérte, hogy jelenjenek meg. Felkérte Pintér Rómeó 
képviselő urat olvassa elő az eskü szövegét.  
 
Eskütétel következett. 
 
  

-----7. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
Kaposvári Tagintézmények tagintézmény-vezetői álláshelyére 

benyújtott pályázat véleményezéséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A város képviselőtestületének joga van véleményezésre 
különböző intézményvezetői kinevezéseket megelőzően. A véleményezési joggal élnek 
minden esetben, azért, hogy véleményükkel segíteni tudják a döntéshozó és kinevezőnek a 
munkáját. Jelenleg a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének 
a vezetői álláshelyére kell véleményt mondaniuk. Csíkvárné az, aki sokáig dolgozott a Bárczi 
Gusztáv iskolában, egyedül pályázott az álláshelyre. Jó szívvel ajánlja, hogy pozitív 
véleményt adjanak a kinevező felé a mandátum elnyerésére. 
  
 

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

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

#: 3216   Száma: 14.10.30/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 11:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
224/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja szerinti 
véleményezési jogával – Csikvárné Takács Anikó a Somogy Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott 
pályázatát támogatja. 
 

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

 
 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvári Sportmúzeum létrehozásáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Az ITS-ről szóló előterjesztést utolsóként szeretné, ha 
megtárgyalásra kerülne. A Sportmúzeumról szóló előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, van 
már Sportmúzeuma Kaposvárnak. Nem a legjobb helyen, de amikor létrehozták ezt tűnt a 
legegyszerűbb és legjobb helynek, hisz önkormányzati használatba sikerült egy ingatlant  
venni a Kontrássy utcában az I. emeleten. Nehéz megközelíteni, nehéz látogatókat odahozni, 
ugyanakkor több helyen vannak relikviák. Méltán büszkék lehetnek a város sportjára és több 
ember gyűjt relikviákat Kaposváron is. Papp Józsefet említette, aki nagyon sok mindent 
gyűjtött össze nehézatlétikában, birkózásban volt olimpiai kerettag. Ezért fogalmazódott meg, 
hogy egy Sportmúzeumot hozzanak létre, de ne önállóként, hanem nyilvánvalóan a 
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múzeumban. Ez egy olyan interaktív múzeum legyen, ahova érdemes lesz bemenni. Nem 
csupán a kupákat szeretik nézegetni az emberek, vagy Bene Ferenc mezét. Interaktív legyen, 
játékos, ugyanakkor szemléletes formában mutassa be a kaposvári és somogyi sikereket.  
  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Dér Tamás alpolgármester: Megköszönte a Sportmúzeum Alapítványnak a munkáját. Több 
évtizeden keresztül szolgálták Kaposvár sportját a múzeum által, gyűjtötték a relikviákat a 
teljesség igénye nélkül. Kutasi Róbertre és Sóki Miklósra gondolt főként, mert Ők voltak, 
akik nagyon sokat dolgoztak, azért, hogy ez fennmaradt. Bízik benne, hogy ez a múzeum 
megvalósul, és valóban bemutatja Kaposvár és Somogy sportját.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Köszönetét fejezte ki Papp Józsefnek kitartó munkájáért, aki 70 
éven felül is küzdő típus és sportoló. Gyönyörű kis múzeumot hozott létre nehézatlétikából, 
javasolta mindenkinek a helyszínen megtekinteni. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3217   Száma: 14.10.30/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
225/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy városi sportmúzeumot hoz 
létre a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumnak helyet adó Kaposvár, Fő u. 10. 
szám alatti épületben azzal, hogy a múzeum létrehozásáról, valamint működtetésének 
pénzügyi és személyi feltételeiről, az intézmény alapító okiratának módosításáról, a múzeum 
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létrehozására, illetve fenntartására készítendő szakmai koncepció, kiállítási forgatókönyv és 
költségbecslés ismeretében dönt. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                 Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
         dr. Ábrahám Levente igazgató      
         Szerb György sport referens         

      Molnár György igazgató 
Határidő:                           2014. december 31.  
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a gyűjtemények 
átvételéhez szükséges egyeztetések lefolytatására, a gyűjtemények tulajdonosaival kötendő  
megállapodások előkészítésére. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Szerb György sport referens                   
                                           Molnár György igazgató 
Határidő:                            2014. november 30.  
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
vagyonkezelésében lévő Kaposvár, Kontrássy u. 3. I. emelet 1. szám alatti, kaposvári 301/A/4 
helyrajzi számon felvett, „múzeum” megnevezésű, 123,51 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  
 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 9. pontjaiban meghatározott településfejlesztési 
és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és  
önkormányzati bérlakásként kívánja hasznosítani. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. december 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról, hogy az igényelt 
ingatlan műemléki besorolású épületben van, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  tulajdonjog bejegyzését követően folyamatosan 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár, 
Kontrássy u. 3. I. emelet 1. szám alatti, 301/A/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár, 
Kontrássy u. 3. I. emelet 1. szám alatti, 301/A/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
 

-----9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatali 
gépkocsijának esetenkénti köz- és magáncélú használatáról----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Kérte napirendre felvenni a most kiosztott előterjesztést. 
  
 

-----Kérdések----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy kell-e a kilométer korlátozás? 
  
Szita Károly polgármester: Kell, az ember tartsa kordában magát. Ha többet fog menni, 
mert úgy hozza az élet, jelezni fogja. 
  
 

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

#: 3218   Száma: 14.10.30/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 11:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Polgármester részére a 
hivatali gépkocsi köz- és magáncélú használatát havi 1000 km-ig engedélyezi munkaidőn 
kívüli időpontokban és a gépkocsivezető akadályoztatása esetén. A Testület felkéri a 
Címzetes Főjegyzőt a használattal kapcsolatos szabályzat elkészítésére. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 15. 
 
 

-----10. Előterjesztés a Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges 
tervezési munkákról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Felder Frigyes képviselő fogalmazta meg talán félévvel ezelőtt, 
hogy jó üzletet kötöttek, amikor a Csokonai Fogadót az akkori pénzügyi tulajdonosától 
megvásárolták 5 éves részletre hisz a város identitásához hozzátartozik ez az épület. A város 
egyik legrégebbi épületéről van szó, az 1700-as évek elején épült földszintes épületként, azt 
követően bővítették egy szinttel. A város tulajdona lett, identitásuk részeként is fontosnak 
tartották, hogy megszerezzék, másrészt pedig azért, mert évek óta üresen van, be van zárva. 
Azért vásárolták meg, hogy helyreállítsák és működtessék. A következő előterjesztésnél a 
TOP források között ez a munka is nevesítésre fog kerülni. Arról kell most döntést hozniuk, 
hogy el tudják kezdeni a munkát és adjanak felhatalmazást arra, hogy megtervezzék a 
koncepció alapján a Csokonai Fogadót és azt követően a TOP források elnyerésével el tudják 
kezdeni a beruházást. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Megköszönte főépítész asszonynak a nagyon érdekes  
előterjesztését a Csokonai Fogadó történetéről, mindenkinek ajánlja figyelmébe, nemcsak a 
képviselő társainak. 
 
Szita Károly polgármester: Már csak ilyen anyagokat kap és el is várja. Egyszerűen azért, 
mert nagyon sokat lehet tanulni a múltból. Az egy olyan iskola, ha valaki ismeri a város  
történelmét és ismeri azt, hogy melyik döntést mi motiválta, amikor meghozták és miért akkor 
hozták meg. Mi volt egy épületnek a korábbi sorsa, helye, mi volt a története, abból az ember 
sokat tud tanulni a jelenben is. Köszönte Ő is az előterjesztést. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3219   Száma: 14.10.30/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
227/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csokonai Fogadó hasznosításához 
szükséges tervezési feladatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta.  
 

1. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező hasznosítási koncepciót jóváhagyja. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             azonnal  
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az engedélyes, valamint a kiviteli terveket  
elkészítő vállalkozás értékhatártól függő beszerzési eljárásban történő kiválasztására 
azzal, hogy a kiviteli tervek elkészítésére irányuló szerződés megkötésére pályázati 
nyertesség esetén kerüljön sor. 
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 

            Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             2014. december 31.  
 
 

3. A Közgyűlés az engedélyes tervek és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 
16.000 e Ft fedezetet biztosít a Céltartalékban beruházások és felújítási munkák, 
önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira 
elkülönített keret terhére. 

 
            Felelős:                Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:    Molnár György igazgató 
            Határidő:             2014. december 31.  
 
 
-----11. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés lehetőséget biztosít a Cukormanufaktúrának 
arra, hogy tudjon bővíteni és magasabb épületet építeni, mert a jelenlegi szabályozási terv erre 
nem ad lehetőséget. Az előterjesztés elfogadását követően nyílik meg a lehetőség egy újabb 
kaposvári közepes vállalkozásnak, hogy bővülni tudjon. 
 
 

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

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

#: 3220   Száma: 14.10.30/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
228/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 162/2014. (VIII.  26.) 
önkormányzati határozattal jóváhagyott M10/2 jelű 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  
 
 

-----12. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Integrált Területi Programjáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Többféle Európai Uniós forrás lesz és többféle pályázati 
formában vehetők igénybe ezek az uniós források. Például a Ginop, ahova a 
gazdaságfejlesztési források kerülnek, azok a vállalkozók által megpályázandó források közé 
fog majd tartozni. Többféle forrás közül az egyik a TOP, amelyről mai alkalommal beszélni 
fognak, mert ebben meg van az a mozgásterük, és meg van az a kötelezettségük, hogy konkrét 
döntéseket hozzanak e tekintetben. Naponta változott a táblázat szerkezete, azért mert 
megváltoztatták, hogy milyen szerkezetben kell elkészíteni ezeket a táblázatokat. Naponta 
megváltoztatták azt is, hogy mi az, ami beletartozik a TOP-ba és mi az, ami nem, mert más  
forrásból kell, hogy megvalósítsák. Október 31-ig kell feltölteni a megfelelő helyre a táblázat 
1.0 verzióját, ennek a kötelezettségnek tesznek eleget, az előterjesztés tárgyalásával. Már 
látszik belőle több minden, részben az, amikor visszautalt a „Hiszünk egymásban” 
várospolitikai program megtárgyalásánál és elfogadásánál is. Az ott megfogalmazott célok 
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jelentős része már megjelent ebben az anyagban is. Az egész anyag nem a növekedési zónán 
alapul. Varga Miniszter Úrral találkozója lesz és többek között erről is fognak tárgyalni.  A 
Megyei Jogú Városok kapnak saját rendelkezéssel, közvetlenül elosztható forrásként, de 
megfelelő szabályok alapján osztható el. Jelen pillanatban ez 13,8 milliárd forint, ami 
Kaposvárnál van, amire javaslatot tesznek a pályázatot kiíró által meghatározott feltételek 
alapján, mi az, amire szeretnék fordítani.  Elő írás az is, hogy minimum 10 megvalósíthatósági 
tanulmánnyal rendelkezniük kell, előkészítő anyaggal, melyből 11-re tettek javaslatot. 
Tartalékkal kell elfogadniuk és legalább másfélszeres tervezéssel, és így is készültek az 
anyagok. Az is meg volt határozva, hogy milyen prioritás tengelyek alapján szülessen meg ez  
az előterjesztés. Ezen prioritások szerepelnek magában ebben az előterjesztésben is, erre 
rangsorolták mindezeket a megfogalmazásokat.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 
Nyitott bármire, bármilyen javaslatra, hogy tegyék bele az anyagba. Csupán egyet fog 
megkérdezni Szirják Imréné igaz gatótól, hogy bele fér-e a TOP-ba. Olyan javaslatokat, ami 
nem fér bele, ne tegyék meg. Pintér Rómeó tanácsnok úr javasolta, hogy meg kell teremteni 
annak a lehetőséget, hogy be Wifizzék az egész várost internethasználat céljából. Ez például 
nem fér bele a TOP-ba a válasz alapján. Volt olyan javaslat, hogy építsenek inkubátorházat, 
ez belefér a TOP-ba, ezért javasolta is kiegészíteni a táblázatot a kezdő vállalkozóknak egy 
inkubátorház építésével. Igaz van egy inkubátorház a vállalkozói központnál, de az kicsi és  
tele van, valamint nem minden esetben úgy működik, ahogy kellene, ezért javasolta ezzel a 
kiegészíteni. Valószínűleg bele fog férni az, hogy megoldják a Kaposfürediek problémáját. A 
Szőlőhegyi utcát tehermentesíteni tudják, azzal, hogy a 67-esről közvetlenül a falut elkerülő,  
egészen a magtárig bemenő mezőgazdasági földön egy elkerülő utat tudjanak létesíteni annak 
érdekében, hogy ne a Szőlőhegyi utcában sorakozzanak a kamionok a termény beszállítása és  
kiszállítása érdekében. Ez közel 600 millió forintos beruházás. Nyitott bármilyen lehetőségre, 
csak azt biztosítsák, hogy akkor kerüljön bele, ha belefér nem pénzügyileg, hanem a témát 
befogadja-e önmaga a TOP. 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Örömét fejezte ki, hogy az inkubátorház belefér ebbe a 
koncepcióba. Mindenképp a vállalkozás fejlesztése Kormány prioritás is és 
munkahelyteremtés is. Nagyon fontos lenne, hogy elsősorban vállalkozásoknak műhelyeket 
tudnának kedvezményesen biztosítani. A Cseri városrész szerepel város rehabilitációs  
programként. Szeretné, ha ez kiegészülne a Donner megfelelő városrészeinek a 
rehabilitációjával is, mert ugyanazok a problémák, mint a Cseri városrész adott területén. 
Ismét tanult az előterjesztésből a fotovoltaikus napelem park kialakítására kerül sor. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Több soron is szerepel a tömegközlekedés fejlesztése az 
anyagban. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy akár a buszok cseréjénél,  vagy a 
dinamikus utas tájékoztató rendszer második üteménél figyeljenek arra, hogy a buszok 
legyenek bekamerázva, mint ahogy a város. Javasolta, ha belefér valamely soron a 
lehetőségek közzé a Nyugativánfa utcában a löszfalat megerősítsék, az állandó veszély 
elhárítására. 
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Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, meddig tehetik meg, fogalmazhatnak meg javaslatot? 
Tudja, hogy a Közgyűlésnek állást kell foglalnia, de ha valamelyik projektötlet még 
valamelyik projektcsomaghoz kapcsolódóan eszükbe jutna, akkor van-e lehetőségük arra, 
hogy javasoljanak projektötletet? A gyermek élményközpont pontosan mit jelentene? 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, most az 1.0 verziót a holnapi napon fel kell tölteniük 
a rendszerbe. Reméli, hogy megkapják a lehetőséget, hogy ezekhez hozzányúlhassanak. Nem 
tudja a korlátot, meddig lehet tenni javaslatot. Tegye meg most, mert az 100 %-ig be fog 
kerülni, amit később azt remélni tudja. Visszaadta a szót. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Nagy vonalakban látható, hisz kiderült a táblázatból, hogy a 
gyermek élményközpont a második csomagban mit jelent. A Nostra területi rehabilitációja 
némiképpen befolyásolja a Kaposvár várromjainak a helyreállítását, ha bővebben beszélne 
róla polgármester úr és mennyiben jelenti azt, hogy ez egy turisztikai attrakció lehet, adott 
esetben a vár részleges rekonstrukciójával. 
 
Nagy Attila tanácsnok: Köszönte, hogy befogadták a javaslatát. Nagyon sürgető probléma a 
Szőlőhegyi utcának a tehermentesítése, azért is, mert már a második gázcsőtörés történt az 
előző napon.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok: A belváros Kapos-part programmal kapcsolatban szeretné 
elmondani, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer és a szennyvízhálózati rendszernek a teljes 
felülvizsgálatára lenne szükség. Az elmúlt napokban mikor nagy mennyiségű csapadék hullott 
a városra ismételten, akkor a 8000 m3 vízterhelés mellett 26000 m3 szennyvizet kellett 
megtisztítani a városi telepnek. Ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz nagyon terheli a 
szennyvízcsatorna hálózatot és ez nagyon komoly gondokat okoz. Kérése volt, hogy erre 
jobban figyeljenek oda és egy átfogó felülvizsgálatot és egy átfogó programot alakítsanak ki 
ennek a gondnak a megszüntetésére. 
 
Szita Károly polgármester: A napirendet lezárta. Minden egyes konkrét példa, amit beírtak 
az például és nem jelenti azt, hogy kizárja a Cseri városrész a Donneri városrészt. Írják bele 
ebbe a táblázatba magát a Donneri városrészt is, mint amikor beszélnek barnamezős 
területeknek a feltárásáról, ott is csak példa a Ruhagyár, a Somogy áruház, csak jelezni 
kívánták, hogy miben gondolkodnak. Önök a „Hiszünk egymásban” várospolitikai 
koncepcióban hitet tettek a mellett, hogy a város nagyon határozottan elindul 
kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében a megújuló energiák irányába. Külön fejezet 
foglalkozik a programban a megújuló energiák használatával kapcsolatban. Ez is megjelenik a 
területi operatív programban. Ezek a programok úgy néznek ki,  hogy mindig kell egy fő  
célnak lenni és  ráfűzni a többit. Így épült fel ez a táblázat is. Az első rublikákat, ha megnézik 
valamikor a fő cél ebből a 13,8 milliárdos támogatásból valósul meg, de valamikor nem a 
területi operatív program támogatásából valósul meg. Amikor a Kaposvári Közlekedési 
Központ kialakítását, mint fő célt felírták, az nem terheli ezt a támogatási összeget, mert azt 
más egyéb forrásból akarják elérni. Viszont ahhoz csatlakoznak azok, az abból a programból 
nem finanszírozott Baross Gábor utcának a csapadékvíz elvezetésének a megoldása, amiket a 
területi operatív programból kell, hogy finanszírozzák. Ilyen a napelem parknak a létrehozása 
is. Ez határozza meg a város számára a leggyorsabban és leghatékonyabban igénybe vehető  
megújuló energiaforrás azt a lehetőséget, hogy erre például ráfűzzék az ipari parkot. A 
Ginoppal olyan attrakciót tudnak végrehajtani, hogy az ipari parkban dolgozó, termelő  
vállalkozásoknak a jelentős része energiát takarít meg ezzel, és a fölösleget a közvilágításra 
tudják ráhúzni. Ezzel foglalkozik alprogramként az is, hogy a hő központ közelében és a 
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Sávház teljes egészét szeretnék napelemekkel ellátni, azért, hogy az energia igényét 
csökkenteni tudják a városnak, de magának az épületnek is. Ez a fotovoltatikus napelem 
parknak a kialakítása. Szintén a várospolitikai programban láthatják azt, hogy külön fejezetet 
biztosítottak a tömegközlekedésnek is. Fontos, mert 30 ezren utaznak a buszokon, viszont a 
járműparkjuk öreg. Igaz sikerült frissíteni, de le akarják cserélni. 41 buszból 39 jár a 
forgalomban és teljesen meg akarják újítani a járműparkot. Rövidesen meg fog jelenni egy 
feltételes közbeszerzés a rekonstrukciójára és felújítására. Ebben a programban 3 millió 
forintot különítettek el erre. Két elemből áll egyrészt az autóbuszparknak a megújítása, 
megújuló energia irányában számukra adódik az, hogy gáz irányába menjenek el.  Egyértelmű  
az a javaslat, hogy a jövő az elektromos busz, de ez még minimum 10 év. Egyelőre kétévente 
kell akkumulátorokat cserélni, ami nagyon drága önmagában. Tehát az elektromos buszok 
fenntartás most nem rentábilis, de ez a jövő. Most a gázbuszok azok, amelyek kiforrottak. 
Régóta mennek és meg van a technológiája, ha gázolaj helyett megújulót akarnak használni 
gáz irányba menyjenek. Van egy lehetőségük, mivel tisztítani fogják a biogázt ezt követően 
tankolhatóvá válik buszok esetében, ebbe az irányba mozdulnak el a gépjárműpark 
cseréjében. A dinamikus utas tájékoztató, elektronikus jegyrendszer, kamerák és nagyon 
fontos egy-két járaton ennek megléte. Egy önálló telephelynek a kialakítása, amely a KVG 
telephelyén lenne, és ott építenék fel a gáz üzemanyagtöltő állomást is. Ott meglehetne az 
önálló szervízhálózatot is csinálni és le tudnának válni a Volánról. Nincs önálló szervize a 
Kaposvári Tömegközlekedési Rt-nek és sokat fizetnek a Volánnak, azért mert ellátják ezt a 
feladatot. Megkérdezték, sajnos nem fér bele a löszfal a TOP-ba. Igazgató asszonynak lesz a 
feladata az, hogy keressen olyan Európai Uniós forrást, amibe bele tudják tenni a löszfal 
anyagát. Pintér tanácsnok úr, bármikor várja az anyagát és szüksége is van rá, hogy javaslatot 
tegyen. Nagyon gyors kontrollal meg fogja tudni mondani igazgató asszony, hogy ebbe a 
táblázatba bele tudják-e tenni, vagy más forrást kell keresniük. Kérte, hogy fogalmazza meg 
az általa fontosnak tartott javaslatokat. Nostrával kapcsolatban az egyik elképzelés az, hogy a 
három földszintes épületet le fogják bontani, ott rendet raknak azon a területen még a tél előtt. 
A kaposvári vár maradványai bemutató hely lesz, kialakítják. Még ott marad a raktár és a siló 
épülete. Két elképzelés volt, most ha már megszerezték, bontsák le az egészet, mert nem 
tudnak semmit csinálni. Helyén készítsenek egy szép parkot, a vár maradványaival egy 
kiránduló hellyé alakítsák ki. Azonban nem ezt építették be az anyagba, mert a TOP-ban 
lehetőség van arra, hogy olya gyermek élményparkot megpróbálnak csinálni, ami Grazban is  
található. Ott találtak egy olyan interaktív élményparkot, mely nagyon sok látogatót vonz és 
ez a cél megvalósítható. A gyerekek sorban álltak, játszhatnak, tanulhatnak, mert csak olyat 
szabad építeni ennyi pénzért, amiért érdemes idejönni, mert máshol nincs. A Szőlőhegyi 
utcánál elmondta és Nagy Attila tanácsnok úr segítségét is kérte. Van egy vállalkozó, a 
vállalkozó az, aki kapott korábban 10 millió forint támogatást, hogy vigye el onnan a 
disznóólakat, mert a vállalkozása zavarta a környékben élők nyugalmát. Segítenek megoldani 
azt, hogy ne a Szőlőhegyi utcában álljanak a kamionok gázcsőtörést okozva, hanem a 
földterületén építsenek egy elkerülő utat. Erről döntött a képviselőtestület egy esztendeje már, 
osztozzanak meg a költségeken. A tervezési költségek felét a testület állja, a másik felét adja 
Ő. Döntöttek a feléről,  a másik fele azonban nem érkezett meg. Kérte tanácsnok úr 
közvetítését, mert így van értelme ennek a munkának. Kérte, akinek javaslata van, fogalmazza 
meg és terjessze be számára, vagy igazgató asszonynak. Kérte a képviselőket, az 
előterjesztésről szavazzanak. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 3221   Száma: 14.10.30/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 október 30 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
229/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Programokról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. és 2. számú melléklet e 
szerint Integrált Területi Program 1.0-ás verzióját jóváhagyja.  

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a további 
tervezési munka folytatására, a kormány által elfogadott TOP-hoz történő szükséges  
illesztés biztosításával és a módosítás lehetőségének fenntartásával, utólagos  
beszámolási kötelezettséggel. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2014. november 30. 
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Szita Károly polgármester: Megköszönte a képviselőknek a mai munkát. Ismételten 
gratulált alpolgármester asszonynak és alpolgármester uraknak a megbízatáshoz. Felálltak a 
bizottságok, elvégezték mindazokat a szükséges munkákat, mely elhárít minden akadályt, 
hogy november 13-án a munkaterv szerinti rendes Közgyűlést megtarthassák.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Kéki Zoltán 
                 polgármester                                                                címzetes főjegyző 
 
 


