
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Testületi ülés ideje: 2014. november 13. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 0 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Tisztelettel köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város  
Közgyűlésének tagjait, a Járási Hivatal vezetőjét, a Hivatal megjelent munkatársait, és a 
Kapos Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 18 tagja közül 17 
jelen van, a Közgyűlés határozatképes. 
 
Arra kérte a képviselőket, hogy a munkaterv szerinti december 11-i ülést egy nappal hozzák 
előre, december 10-ére. Nem tudna részt venni az ülésen és nem szeretné megtörni az elmúlt 
negyedévszázad gyakorlatát, hogy jelen van a képviselőtestületi ülésen. Kérte a testület 
döntését a munkaterv módosításáról, azt követően a napirend elfogadásáról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3227   Száma: 14.11.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a munkaterv módosításról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozatával 
elfogadott 2014. évi munkatervében szereplő 2014. december 11. közgyűlés időpontját 2014. 
december 10-re módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán jegyző 
Határidő:   2014. december 10. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3228   Száma: 14.11.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
231/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének napirendjét  
elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 
1.) Előterjesztés a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

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

 
2.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3.) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
4.) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) önkormányzati 

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

 
5.) Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának jóváhagyásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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6.) Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
7.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
8.) Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 
roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
9.) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 

17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásának 
elhalasztásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

10.) Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési díjainak módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
11.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásának 
elhalasztásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 

 
12.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

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

 
13.) Előterjesztés II. János Pál pápa emlékének méltó megőrzéséről Kaposváron 

(emléktábla és utcanév elnevezése) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
14.) Tájékoztató a KOMÉTA 99 Zrt. aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének 

alakulásáról az önkormányzat által delegált tisztségviselők és menedzsment 
beszámolója alapján 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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15.) Előterjesztés a Stühmer Kávéház bérleti díj csökkentéséről és bérleti díj hátralék 
részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
16.) Előterjesztés az ifjúságpolitikával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 

céljára helyiség biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

17.) Előterjesztés fiatal vállalkozók részére belvárosi üresen álló üzlethelyiségek 
kedvezményes bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 

18.) Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által 2014. évben fizetendő bérleti díj megfizetésének 
átütemezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város  
nemzetiségi önkormányzatai megállapodásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
20.) Előterjesztés a Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti helyiségek hasznosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

21.) Tájékoztató az önkormányzatok koncepció készítési kötelezettségére vonatkozó 
jogszabályi változásról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

22.) Előterjesztés a taszári Polgári Terminál térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

23.) Előterjesztés a Békevár Baptista Gyülekezet területbérleti kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

24.) Előterjesztés a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési alapítvány 
ingatlanhasználati kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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25.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

26.) Előterjesztés a 2015. évi városi rendezvényekről szóló előterjesztés tárgyalásának 
elhalasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

27.) Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

29.) Előterjesztés a Sportcsarnok mosdó felújításhoz TAO pályázati önrész 
biztosításához 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

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

31.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
 
Szita Károly polgármester: Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A legutóbbi Közgyűlésen 
elfogadták a „Hiszünk egymásban” címet viselő várospolitikai programját, amelynek az egyik 
legfajsúlyosabb része a teljes foglalkoztatás megvalósítása, a munkahelyteremtés. Hamarosan 
indulnak az Európai Uniós támogatások, lehetőség lesz, mint az önkormányzatoknak a 
vállalkozóknak is arra, hogy munkahelyteremtésre, gazdaságuk fejlesztésére pályázatokat 
nyújtsanak be. Ezek a kiírások viszont még nem születtek meg. Egyszer már keresték a 
kaposvári vállalkozókat és 6200 vállalkozót megtalálva nagyon sok olyan téma került vissza a 
kérdésekre adott válaszként, hogy mi az, amit szeretnének csinálni az elkövetkező hat 
esztendőben. Mi az, amire pályázati forrásokat igényelnének, ezt még egyszer feldolgozva 
ismét megkeresték a kaposvári vállalkozókat. Az Iparkamara elnökét, Varga Józsefet kérte, 
meg hogy keresse meg egy kérdőívvel a vállalkozásokat és mérjék fel az igényeket. Azért 
tartotta ezt fontosnak, mert az a feladatuk helyi politikában dolgozóknak, hogy ezeket az 
igényeket a döntést hozók elé juttassák, hogy olyan pályázati kiírások szülessenek, amire 
pályázhatnak is a kaposváriak. Illetve olyan pályázati kiírásokat fogalmazzon meg a pályázat 
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kiíró, amiben lehetősége lesz a kaposvári vállalkozásoknak arra, hogy mindazt meg tudják 
valósítani, amit szeretnének. Ez nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy munkahelyeket 
tudjanak teremteni.  
A Nemzetgazdasági Minisztérium Államtitkárával találkozott, aki az Európai Uniós  
fejlesztésekért felelős. Hozzá tartoznak a TOP-ok, a Ginop, az Ikop, nagyon sok olyan 
Európai Uniós pályázati ablak, forrás, amely a lehetőséget biztosítja számukra is, hogy 
eredményesen tudjanak pályázni. Valószínűleg két héten belül az operatív programot jóvá 
fogja hagyni Brüsszel, ekkor fog megnyílni a lehetőség, hogy a területi operatív programokra 
lehessen majd pályázatot benyújtani. Tárgyalták már az Integrált Területfejlesztési Stratégiát a 
legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Az elfogadott OP-k alapján még egyszer vissza kell 
hozniuk és át kell gondolniuk, de az a 13,8 milliárd forint, amely rendelkezésükre áll 
magasabb mintegy 1 milliárd forinttal. Ez közvetlenül a Megyei Jogú Városok rendelkezésére 
fog állni, közvetlen felhasználásra, mind a megyei források azok központi elosztás és 
döntések alapján fognak megtörténni. A Ginop az a forrás, ami a gazdaságot fejleszti és 
támogatja. Arról szerettek volna információt szerezni, jó híreket kaptak és ez volt az 
inspirációja, hogy mielőbb végezzenek a felméréssel, mert hamarosan megjelennek a 
pályázatok. 
Elindult a gyógynövényprogram, mely keretében gyógynövény-gyűjtést, termesztést, 
feldolgozást, csomagolást és értékesítési szövetkezeti csírának a kialakítása, melyből Szociális  
Szövetkezet alakulna ki.  Sikerült megszerezniük az állami tulajdonban levő volt töröcskei 
tangazdaság területét. Jelenleg érvényben lévő bérlő je van ennek a 120 ha-nak, szerződése 
jövő év decemberében jár le, akkor fog rendelkezésre állni az egész területi vertikum. Sikerült  
megállapodást kötniük és pár hektár területet szabadon hagy, így el tudják kezdeni a 
gyógynövény termesztési programot. 800 tő levendulát ültettek el annak reményében, hogy 
abból lesz az ültetvény, amit ki fognak ültetni. Egyelőre 40 fő dolgozik a programban, ahogy 
elindul a gyűjtés, a bodza is a levendula mellett, növekedni fog a létszám. A jelenlegi törvény 
alapján két év alatt kell eljutniuk addig, hogy tudják bizonyítani önmaga is megél két év 
múlva a program, nem kell hozzá támogatás. Ezt követően tudnak jogilag Szociális  
Szövetkezetté alakulni.  
Értékelve az első negyedév tapasztalatait azt bizonyították, hogy a rend rendelet elérheti azt a 
célját, amire szánták. A rendelet kihirdetése óta 29 esetben indítottak eljárást és egy esetben 
kellett élni szankcióval.  
Röviden ennyiben tájékoztatta a képviselőket a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről.  
 

-----1. Előterjesztés a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: A legutóbbi képviselőtestületi ülésen felvetették, hogy a 
hiányzás és az abból következő tiszteletdíj elvonás minden esetben vonatkozik bizottsági 
ülésre és Közgyűlésre. Ez csak a munkaterv szerinti ülésekre vonatkozik. dr. Szép Tamás 
tanácsnok úr kérte, hogy ez legyen benne a szervezeti és működési szabályzatban, erről szól 
az előterjesztés. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A jogi bizottság jelzéssel élt, hogy az újat szabályozzuk, 
de a régi rendelkezés nem került hatályon kívül helyezésre. Kérte, hogy ezzel a módosítással 
tárgyalják az előterjesztést. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: A jogi bizottságnak volt még egy javaslata. A melléklet 11. 
pontjának a hatályon kívül helyezését kéri. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a főjegyző úr és tanácsnok úr által elmondott 
javaslatokkal fogadják el az SZMSZ-t. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3229   Száma: 14.11.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 57/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A helyi adórendeletek kapcsán lényeges változásokat ez 
évben sem javasolnak. Előző évben változatlanul hagyták a rendeletet. A beállási szinteket 
mindenütt jelezték, hogy érzékelhető legyen az országos  átlaghoz viszonyítva, hogyan 
alakulnak az adóbevételek. Nem rég készült el és kapták meg a megyei jogú városok miden 
évben összerendezett adózással kapcsolatos kimutatását, melyből több pontot idéztek és ez 
alapján jelezné, hogy Kaposvár azon városok közé tartozik, amelyikben a lakossági adóterhek 
viszonylag mérsékeltek. Lakossági szinten kevesebbel kell hozzájárulniuk a városlakóknak a 
közterhekhez. Most a kommunális adó emelésére tettek javaslatot, messze az 50 %-tól 
elmaradva fog az adózási szint alakulni. Egyéb vonatkozásban csak a speciális adótételeken 
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javasolnak változtatni, akár a telekadó, akár az építményadó vonatkozásában. Amit eddig is  
kiemeltek a multik, bevásárlóközpontok, különböző pénzintézetek tulajdonában lévő  
ingatlanok vonatkozásában nagyságrenddel itt sem változtattak az adóterheken. Az az 
adómódosítás amire javaslatot tettek, túlzott terheket nem helyez a vállalkozók és a lakosság 
számára, mindössze pár millió forintos többletbevétellel számolnak a jövő évtől várható 
adóemelésektől. A bizottságok támogatták ezt a kezdeményezést, a kamarák és az  
érdekegyeztető fórum is. Kérte, hogy a Közgyűlés fogadja el a javaslatot. A lakossági adókra 
vonatkozóan, akik szociálisan rászorultak eddig is és ezt követően kommunális adóban 
számíthatnak a segítségükre. Az előterjesztésben szerepel, hogy nagyon komoly 
nagyságrenddel járultak hozzá a lakossági terhek enyhítéséhez. Aki szociálisan rászorult 
bátran fordulhat méltányossági kérelmével az adóirodához. A közületek vonatkozásába 
elengedésre nincs lehetőség, gazdasági társaságok vonatkozásában eddig is és ezt követően 
viszont, ahol a foglalkoztatás bővítése vagy a munkahelyek megtartása kapcsán ez indokolt, 
részletfizetéssel, vagy halasztással segíteni fognak az átmeneti gondok enyhítésén. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Egy adónem van, ami kilóg a javaslatok sorából a magánszemélyek 
kommunális adójára vonatkozó tétel. Itt 9,2 %-os, közel 10 %-os az emelési javaslat, 5.950.- 
Ft-ról 6.500.- Ft-ra emelkedne a magánszemélyek kommunális adója. Mi az indoka az ilyen 
mértékű adóemelésnek? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: Elhangzott a kiegészítésben a főjegyző úr részéről, hogy akinek 
gondja van, bátran forduljon a hivatalhoz az adófizetés kapcsán. Kérdése volt, lehet-e tudni, 
hogy mennyien vették igénybe az elmúlt időszakban?  
 
Felder Frigyes tanácsnok: Az volt a kérdése, az anyagban említésre került, hogy 2013 évhez  
képest a második legnagyobb csökkenés Kaposvár esetében figyelhető meg, hogy mi áll 
ennek a hátterében? Miért történt ez az adóbevétel csökkenés? 
 
Kiss Tamás képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy 243 kaposvári polgár kérte eddig, 
hogy legyen csökkentve a kommunális adója. Végeztek-e valamilyen tanulmányt arra nézve, 
hogy ha ez a közel 10 %-os emelés megtörténik, akkor mekkorát fog emelkedni a kérelmezők 
száma? 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Válaszában elmondta, nagyon minimális az emelés éves  
szinten, havonta 45.- Ft. 22 %-os a lehetséges adószinthez a beállásuk. A megyei jogú 
városok közül két önkormányzat van 10 ezer forint/fő alatt a lakossági adóztatásban. 6.500.- 
Ft lesz a lakossági adó Kaposváron, éves szinten. Nem gondolná, hogy nagy elemzés kellene 
ahhoz, hogy éves szinten ez 750.- Ft emelés nem okoz nagy problémát. Nem ettől fognak 
elszegényedni családok. Évek óta 200-300 fő között van azon adóalanyok száma, akik 
méltányossági kérelemmel fordulnak a hivatalhoz és kb. 2 millió forint, amivel csökkentve 
van az adóterhük. Általában elengedik a kommunális adó megfizetését. A csökkentéssel 
kapcsolatban, tavaly volt egy speciális  helyzet, amikor a KOMETA ’99 Zrt. jelentős 
hátralékokat rendezett, és amikor a cukorgyár jelentős többleteket fizetett be. Egyszeri 
többletbevétel volt a város számára. Ez évben ez a helyzet nem fog ismétlődni, nincs hátralék, 
ami többletbevételhez juttatná a várost, a cukorgyár pedig a képződött bevétele után adózik.  
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-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Többször is elhangzott az előterjesztés kapcsán, hogy Kaposvár a 
megyei jogú városok között hol helyezkedik el az adók tekintetében, de azaz érv nem 
hangzott el, ha hozzá teszik a jövedelmi rangsort, akkor szintén a végén helyezkedik el a 
város. Az adózás esetében tekintettel kell lenni, hogy a város lakói milyen átlagjövedelemmel 
rendelkeznek. Elhangzott, hogy nem történt a tavalyi évben adóemelés, ha nem történt, akkor 
miért nem engedhetik meg ezt az idei évben is, vagy nem ilyen mértékben emelnek 
kommunális adót. Olyan, mintha a tavalyi év elmaradt emelését szeretnék érvényesíteni. A 
többi adónemet illetően is elmondható, hogy a tervezett várható infláció mértéke fölött van 
egy kicsivel. Általában azzal érvelnek, hogy figyelembe veszik a tervezett infláció mértékét.  
A kommunális adó emelését nem tudja támogatni, a többi adónem esetében támogatja a 
javaslatot. 
 
Kiss Tamás képviselő: A GFK kutatóintézet kihozott egy olyan elemzést, hogy a vásárló erő  
az adózás után egy főre eső elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti abban sajnos Kaposvár 
csak Nyíregyházát és Salgótarjánt előzi meg. Emiatt lehet nem sok az a hatszáz forintos 
emelés, de a magánszemélyeknél akár ez is jelenthet egy kisebb kiadást is. A kommunális  
adót nem tudja támogatni. 
 
Mihalecz András tanácsnok: Egy adórendelet kapcsán úgy érzi, keverednek a dolgok. 
Mindenki arra vár, hogy magasabb jövedelmi viszonyok legyenek, nemcsak Kaposváron, 
hanem Magyarországon. Az adna egy kiegyensúlyozott, stabil gazdaságot és egy polgári 
felemelkedést. Mindenkinek magasabb életszínvonal a célkitűzése és miden városvezetésnek 
ez a célja. Amikor adórendeletről van szó, tisztán kell látni azt, hogy az adó kivető, amikor 
annak mértékét meghatározza, azt nem azért teszi, hogy elvegye az emberektől a jövedelmet. 
Az egy működési fenntartáshoz szükséges bevétel a városnak. Amikor az önkormányzat 
költségvetését nézik, az látszik, hogy bizonyos szolgáltatások mellett kell, hogy legyen 
bevétele. Egy felelős városvezetés próbál segíteni a munkaadóknak is, amikor visszafogott 
adókat vet ki és ebben a tervezetben ez látszik. Visszatérve a jövedelmi viszonyokhoz, ha nem 
irreálisan magas adókat vetnek ki a munkáltatók felé, mint ahogy a város ezt évek óta teszi, az 
lehetőséget ad a munkáltatóknak, hogy ezt a bérekben jelezze. Erre a város vezetésének 
közvetlen hatása nincs, hogy a béreket megemeljék, ez naivitás lenne.  
 
Kováts Imre képviselő: A helyi adó nem bevételt növelő, hanem gazdaságot ösztönző 
olvasható a polgármester programjában. Ezért emelte a Közgyűlés 2012-ben 640 millióval a 
helyi adókat, ezt egészítette ki 182 millió adóhátralék behajtása. Ennek szellemében szüntette 
meg a képviselőtestület az adómentességet azoknak a vállalkozásoknak, akiknek adóalapjuk 
nem haladta meg a 2,5 millió forintot. Ennek a gazdaságösztönző adópolitika eredményeként 
csökkent a vállalkozók száma. Az előterjesztés arra hivatkozik, hogy Kaposváron az 
adóbevételek csökkentek, mert nem volt adóemelés. A Kormánytól kapott egyszeri támogatás  
ellenére a jövedelem vásárlóereje az utolsók között van. A vállalkozások helyzete, adófizető 
képessége romlott. Az adó átütemezés, a növekvő adótartozások azt igazolják, hogy valóban 
csökkent az adóviselő képesség. Ezért egyetért azokkal a véleményekkel, melyek nem tartják 
korrektnek az előterjesztő adóemelését. Az előterjesztés utal arra, hogy a helyi adókat, a helyi 
sajátosságokhoz kell megállapítani. Ennek ellenére az előterjesztő a törvény adta lehetőséget  
kihasználva szükségesnek tartja az új adónem bevezetésének vizsgálatát. A kommunális adó a 
két évvel ezelőtti 50 %-os emelés után, 10 %-kal emelkedne. A nagymértékben megemelt  
építményadó, egyes adótárgyak esetében szintén közel 8 %-kal emelkedik, egyes 
telekingatlanok adója 9 %-kal emelkedik.  
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Nem degradálni akarja az észrevételeket, hanem 
tényszerűen Kaposvárott a város azt az adópolitikát, amit ígért valósítja meg. Nem lehet a 
számokat meghazudtolni, akár megyei jogú városok vonatkozásában, országos vonatkozásban 
is a lakossági terhek meglehetősen alacsonyak, de a vállalkozókat terhelő adóterhek is 
mérsékeltek. Ezt ígérték és ezt be is tartották. Másol 1,5-2-szer ennyi adót fizetnek a 
polgárok. Amikor a kommunális adóról beszélnek, nagyon minimális az emelés, négy évvel 
ezelőtt 18 %-kal csökkentették erről se feledkezzenek el. Helyi adó rendelet miatt felelősen 
kijelentette, hogy Kaposváron nem zárt be bolt, nem ment csődbe egy vállalkozás sem, annak 
más okai voltak. A helyi adóterhekről építményadóban 48,46 telekadóban 46,3 lakosságiban 
22 % lesz a beállási szint a javaslat elfogadásával. Aki szerint ez magas, akkor az nem a 100 
%-ot tekinti a felső szintnek. 
 
Szita Károly polgármester: Tudniuk kell, amikor a kaposvári jövedelmek magasabbak 
lesznek, az nem jelenti, hogy magasabbak lesznek az adók is. A képviselők adópolitikája azt 
jelenti, azért kell alacsonyan tartani az adót, mert alacsonyak a jövedelmek. Akkor kell adót  
emelni, ha magasabb lesz a jövedelem. Nincs összefüggés a kettő között. Akkor azt a politikát 
kell folytatniuk, amit most elkezdtek. Amikor különböző kutatóintézetek gazdasági számaira 
hivatkoznak, nézzék meg, hogy melyik párthoz tartozik. Várható egy teljes mértékű  
adóátrendezés, ha figyelik a Kormánynak a nyilatkozatait.  Azokból az látszik, hogy a 
rezsicsökkentéssel, a központi adóterhek csökkenésével, a vállalkozókat jelen pillanatban 
terhelő adók csökkentésével, központi adók csökkentésével, át próbálja rendezni magát az 
adórendszert a helyi adók javára. Ennek az is lehet a következménye, hogy a helyi adók e 
tekintetben felértékelődnek. Az iparűzési adó kulcsa várhatóan emelkedni fog, amikor a 
társasági adók csökkentésre kerülnek. Az önkormányzatok lehetőséget kaptak arra, hogy 
különböző adókat alkalmaznak. Ettől elzárkóztak, nem hoztak róla előterjesztést a Közgyűlés 
elé. 2016-ban lehet már nem ilyen formában fognak megjelenni a helyi adók. A szándék, ami 
az adóterheket jelenti változatlan marad Kaposváron. Jövő év elején minden lakoshoz 
eljuttatnak egy levelet, melyben megköszönik, a befizetet kommunális adót és tájékoztatni 
fogják, mire fordította ezt az összeget a város. Kérte, hogy adónemenként szavazzanak a 
rendeletmódosításokról, azt követően pedig a határozati javaslatról. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3230   Száma: 14.11.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70,59 66,66 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 4 23,53 22,22 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 58/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
76/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3231   Száma: 14.11.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 59/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét az építményadójáról szóló 77/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3232   Száma: 14.11.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 60/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 78/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3234   Száma: 14.11.13/2/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70,59 66,66 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 5 29,41 27,78 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
232/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes 
Főjegyzőjét, hogy végezzen hatásvizsgálatot a települési adó bevezetésének lehetőségérő l,  
kitérve annak adórendszerrel fennálló összefüggéseire és ezt tárja a Testület elé. 

 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
 
 

-----3.  Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 

végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet----- 
 

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

 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Az önkormányzati bérlakás állomány a városban 1130 
körüli bérlakásuk van és  lesznek bontások is. Az árak képzésével kapcsolatban a céljuk az, 
hogy az önkormányzati bérlakások lakbérében, az üzemeltetéssel és karbantartással 
kapcsolatos költségek teljes egészében fedezetre találnának. Jelenleg 6 millió forinttal egészíti 
ki az önkormányzat a lakbéreket. Arra tesznek javaslatot, hogy fokozatosan csökkentsék a 
közpénzből való hozzájárulást. Ennek kapcsán 3,81 %-os lakbéremelést javasolnának, így 
több mint öt millió forinttal csökkenne az önkormányzat hozzájárulása a lakbérekhez és  
üzemeltetési költségekhez. Elvárás a Vagyonkezelő Rt. fele, hogy elsősorban az igazgatás, de 
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egyéb költségeit is tekintse át és törekedjen arra, hogy a költségeit csökkentve, optimalizálva 
érje el azt a helyzetet, hogy a lehető legkisebb mértékű legyen ez a hozzájárulás. Ez ötszáz 
forint körüli összeget jelent egy átlagos 50 m2 lakás vonatkozásában, a lakbér ilyen mértékkel 
emelkedne. Kérte, fogadják el az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Az előző Közgyűlésen tárgyalták az önkormányzat várospolitikai 
programját, melyben az szerepel, hogy elsősorban akkor tudják elképzelni a szociális  
bérlakásépítést Kaposváron, ha megfelelő pályázati kiírás lesz hozzá. Kérdése, arra 
vonatkozott, hogy ez a szándék kizárólagos, vagy adott esetben más forrásból is tudnak a 
közeljövőben építeni bérlakást? A kormányzati támogatás meglétét úgy is el tudják-e 
képzelni, hogy adott esetben nem építenek, hanem Kaposváron üresen álló ingatlanokat  
vásárolnak meg abból a célból, hogy bérlakásként tudják üzemeltetni őket? Meglehetősen sok 
üresen álló ingatlan van Kaposváron, amelyeket meg lehetne vásárolni erre a célra.  
  
Szita Károly polgármester: Önkormányzati bérlakásokat csak abban az esetben fognak tudni 
építeni, ha lesz állami, vagy európai uniós támogatás. Ezt látja reálisnak, saját erőből nem 
fognak tudni építeni, mint ahogy eddig sem. A várospolitikai programban szerepel, hogy a 
városban vannak olyan részek, ahol a rend megteremtésének egyik jelentős eszközébe a 
vagyongazdálkodási eszközeiket is be kell vetni. Ez önmagában elárulja és megmutatja azt az 
irányt, hogy képződhetnek vásárlással önkormányzati bérlakások és utalják ki bérlőknek. 
Ennek látja az anyagi forrását és realitását is az elkövetkezendő időszakban.  
  

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Amikor arra hivatkoznak, hogy a lakosság terheit a szerint kell 
megállapítani, hogy figyelembe vegyék azt, hogy a megyei jogú városok lakói között az egyik 
legkevesebbet keresők és felméréseket citálnak, az nem azért van, hogy azt gondolnák, hogy 
ennek az oka a város vezetése miatt van. Komoly vitát lehetne nyitni, hogy a Közgyűlésnek 
milyen felelősége van abban, hogy olyan politikát folytasson, hogy a közeljövőben érdemben 
változzon Kaposváron az átlagjövedelem. Az Iparkamara kutatói a kistérségeket vizsgálva 
egy komplex fejlettségi mutatót állítottak össze. Kaposvár a megyei jogú városok között a 22., 
a leszakadás elég nagymértékű. Elfogadja, hogy nagyon komoly közös munka kell ahhoz, 
hogy érdemben tudjanak változtatni ezen a helyzeten. A vitákat félretéve olyan politikát kell 
folytatniuk, hogy érdemi egyeztetés legyen az előterjesztés előkészítése közben. Ha lesz 
lehetőségük komoly várospolitikai szándékokat tartalmasabban megvitatni, akkor sok 
kérdésben egyet fognak érteni. 
  
Torma János tanácsnok: Véleménye szerint az előterjesztés elfogadható, támogatni fogja. 
Felhívta a figyelmet, hogy a Népjóléti Bizottság tanácsnokaként szembesül a lakások 
bérletének elbírálásakor, hogy ezeknek bérlakásoknak többszázezres felújítási költsége van. 
Igen csak lelakott állapotban hagyják ott a bérlők. Pár hónapja módosítottak egy rendeletet, 
mely alapján az önkormányzati bérleteket, ezen belül a lakásokat is az önkormányzat 
sűrűbben, akár havonta is ellenőrizheti, hogy rendeltetésszerűen használják, lakják a 
lakásokat. Úgy gondolja, szükség lenne erre a szigorúbb ellenőrzésre, hogy előzzék meg a 
későbbiek folyamán 1-2 év múlva derüljenek ki,  hogy a lakásokat nem egészen úgy 
használják, ahogy kellene. Ezzel csökkenteni lehetne a felújítási költségeket.  
Kováts Imre képviselő: Ha a kommunális adó olyan kismértékű, akkor miért kell számokkal 
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igazolni, hogy miért szükséges az emelése. Nyilvánvaló, kell a városnak bevétel. A Kormány 
öt milliárdot adott Kaposvárnak többek között azért, hogy a kieső árbevételét a 
szolgáltatóknak pótolja. Tudja, hogy a lakások karbantartása pénzbe kerül, hogyan lakják le a 
lakók. Évtizedek óta működik más városokban az, hogy az önkormányzat üres lakásokat bérel 
ez kedvező a bérbeadó számára és az önkormányzat tovább adja bérbe az arra szociálisan 
rászorultaknak. Meg van az önkormányzatnak a lehetősége arra, hogy kiválassza azt a bérlőt, 
akit abba a lakóközösségbe helyez el. Úgy gondolja, hogy amikor az ITS-ben arról 
olvashatnak, hogy 2600 üres lakás van Kaposváron, akkor ezt a megoldást a szociálisan 
rászorultak bérlakásának helyzete javításához meg kellene vizsgálni.  
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: A hozzászólásokban elhangzott a városfejlesztési koncepció és  
az együttgondolkodás felvetése. Maximálisan egyetért vele. Képviselő úr ígért 
városkoncepció ügyében egy tervet. Jó lenne vele szembesülni, hogy milyen tételek és elő írás  
megfogalmazások vannak benne és akkor az együttgondolkodásnak is meg lehet az alapja. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Az ellenőrzések sűrítésével kapcsolatban elmondta, a 
kollegáinak oda kell figyelni arra, hogy az a Közgyűlési elvárás, ami megfogalmazódott 
különböző döntések formájában az végre is hajtassék. Rendet akarnak nemcsak a lakásokon 
kívül, hanem a bérlakásokban is és az ellenőrizni fogják ott, ahol szükséges. Aki nem tesz 
eleget az elvárásoknak, a bérlakással kapcsolatos szerződést fel fogják mondani. Az 
előterjesztésben azt írják le, és azzal indokolják, ami tárgyhoz tartozik és megtisztelik a 
képviselőket ez után is azzal, hogy a döntéshozáshoz szükséges információkkal 
rendelkezzenek. A bérbeadás-bérbevétel kapcsán élnek ezzel a lehetőséggel a 
lakbértámogatás rendszerének keretében. Aki szociálisan rászorult lakásban lakik a 
lakbéréhez hozzájárulnak. Több tíz millió forintot költenek éves szinten erre. Ezek a 
hozzájárulások valóban adómentesek és erre továbbra is számíthatnak a rászorultak. Akiknél 
indokolttá teszi, bérletükhöz, lakhatásukhoz támogatást kaphatnak az önkormányzattól. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3235   Száma: 14.11.13/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 61/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3236   Száma: 14.11.13/3/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
233/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 5.180 eFt-ot biztosít.  
 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a SzocioNet Egyesített Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére a Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett  
899 eFt költségét a 2015. évi költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. február 28. 
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-----4. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A temetkezéssel kapcsolatos rendelet módosításánál 
megemlítette, nem tettek javaslatot a temetkezési díjak emelésére. A mindenkori temetkezési 
szolgáltatónak lehetőséget adnak szinkronban a törvényi rendelkezéssel, hogy a jelenleginél 
több temetőn belüli szolgáltatást csak a személyzetének, létesítményeinek az igénybevételével 
lehessen végrehajtani.  Ennek érdekében átrendezik úgy a vállalkozási típusú költségelemeket, 
amelyből a kaposváriak 4-6 %-os díjemeléssel számolhatnak. A céljuk nem ez, hanem 
jelentős költségcsökkentés és ezzel kapcsolatosan a jelenlegi tulajdonosi szerkezetén is a 
város változtatni kíván. A város szeretne a temető üzemeltetője lenni. Figyelemmel fogják 
kísérni, hogy valóban eleget tesz-e a vállalkozás és ez évben csökkennek-e a díjak. A 
következő év arra is szolgál, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy milyen 
intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy a temetkezési szolgáltatások díjait még 
tovább csökkentsék. 

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: Bizottsági ülésen elhangzott kérdést kívánt tolmácsolni, mely 
szerint a szociális temetkezés formáinál rendeletük szerint nem választható a szóló parcellás  
temetkezés. Kérdése az, a jövőben az előterjesztő elképzelhetőnek tartja, hogy kibővíti ezzel a 
lehetőséggel a szociális temetkezést?  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A szociális temetkezéssel kapcsolatosan utalna rá, hogy 
már egy évvel ezelőtt is tárgyalta a Közgyűlés, és országos szinten a szabályozásban sincs 
nyugvóponton ez a kérdés. Várják, hogy rendeződjön a szabályozás Kormány szinten és azt 
követően alakítanák ki a helyi szabályozást. Szociális temetés kapcsán minden észszerű és 
lehetséges megoldást szeretnének kínálni. Ma is ki tudják az igényeket elégíteni, akik ilyenre 
rászorulnak, de további szabályozás szükséges. 
 
 

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

#: 3237   Száma: 14.11.13/4/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 62/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés kiegészítését kiosztott anyagban megkapták a 
képviselők. Részben szól arról, hogy a cukormanufaktúra építkezni és fejleszteni tudjon újabb 
munkahelyeket teremtve. Valamint szól arról is, hogy a 800 millió forintos Rákóczi Stadion 
fejlesztési programjához kell szabálymódosítást végrehajtani. 
 
 

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

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

 
 
 
Szita Károly polgármester: Kérte a képviselőket, hogy először a határozati javaslatról 
döntsenek. Azt követően pedig a rendeletmódosításokról, mely az építési szabályzatról és az 
építészeti értékek védelmérő l szól. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3238   Száma: 14.11.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
234/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének módosításáról szóló előterjesztését és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a Rákóczi Stadion 2417/33 hrsz alatti területére vonatkozó építési 
övezetet az ingatlan egész területére vonatkozóan Ks/2-re kiterjeszti, az övezeti 
határvonalat az ingatlan valós telekhatárához igazítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2014. december 15. 

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

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján 
a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.-t. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2014. december 15. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3239   Száma: 14.11.13/5/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 63/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint a 64/2014.(XI.21.) önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek 
védelméről szóló 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról, melyek a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3240   Száma: 14.11.13/6/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
235/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyi építészeti értékek 
védelméről szóló 38/1995. (X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést a napirendről leveszi.  
 

 
Felelős:   Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   azonnal  
 
 

-----7. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A díjak 3 %-os emelésére tesznek javaslatot, már évek 
óta nem változtak. A város sétálóutcai szakaszain több vendéglátó terasz van. Azt szeretnék, 
ha itt minél nagyobb élet lenne, nemcsak nyári időszakban, hanem ahol lehetséges télen is.  
Abban viszont nem szeretnének partnerek lenni, hogy télen raktárnak, tároló helyeknek 
használják ezeket a területeket. Ezért a téli használat kapcsán egy területkorlátozással 
szeretnék rászorítani a vendéglátókat, itt a nem épített teraszokról van szó, hogy csak annyit 
használjanak a közterületből, amennyire szükségük van. Legfeljebb 50 m2 és télre az ezt 
meghaladó nagyságú létesítményeket vissza kell bontani és máshol kell tárolniuk. Kérte, hogy 
támogassák ezt a javaslatot. Tudják, hogy 1-2 helyen ez konfliktussal fog járni, de sem 
Kaposvár, sem más városban nem teszik lehetővé azt, hogy télen tároló helyként használják a 
belvárosi sétáló övezeteket. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3241   Száma: 14.11.13/7/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 65/2014.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----8. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 
roma tanulók ösztöndíjára vonatkozó szabályzat módosításáról----- 

 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Polgármester úr nemrég felmérette, hogy a roma 
ösztöndíjban részesülők sorsa hogyan alakult. Folytatták-e tanulmányaikat, vagy befejezték-e 
tanulmányaikat? Ebből eredően alakult ki, hogy tegyenek egy olyan javaslatot, hogy valóban 
a jeleseket, a jól tanulókat támogassák, és csak akkor kapják meg a támogatást, ha tovább 
folytatják a tanulmányaikat. Erre vonatkozik a javaslatuk. Kérte, hogy támogassák a 
javaslatot. A bizottságok támogatták, egyedül az érdekegyeztető fórumon hangzott el, hogy 
4,2 legyen a tanulmányi átlag. Fenntartanák az eredeti javaslatukat a 4,5 tanulmányi átlagot. 
Kérnék, ha elfogadhatónak tartják ezt a célt, támogassák a javaslatot. A roma tanulók 
számára, a közösség felemelkedése érdekében ez az igazi út, és a felmérésük kapcsán okkal 
mondhatják azt, hogy csak azoknak jusson, akik valóban tesznek is érte. Ahol a támogatás a 
jó és megfelelő cél érdekében eredményes lesz. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő: Teljesen egyetért azzal, hogy csak a jó tanulókat támogassák, ha 
nem romákról lenne szó. Manapság bármilyen iskoláról is legyen szó, a környezetében 
szocializálódott más diákoknak is nehéz teljesíteni ezeket a követelményeket. Lehet azt, hogy 
kiterjesztik a romákra is,  de akkor nagyon kevésnek lesz lehetősége, hogy igénybe vegye. Az 
1.200.- Ft ösztöndíj havonta a nullával egyenlő. Mivel nem tudnak mindig azonnal reagálni az  
elhangzottakra, tenne egy megjegyzést, a lakbértámogatás nem növeli a lakásszámot, az 
általuk bérelt lakás növelné azt a lakásszámot, amit eloszthat a rászorultak között.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: A rendelettervezet 1. §-ban van egy értelmezhetetlen mondat, 
amit most vett észre. Kérne választ, „továbbá vállalják, hogy továbbtanulnak, középfokon 
vagy felsőfokon a szakképesítést szereznek”. Értelmetlen és nyelvtanilag helytelen a 
megfogalmazás, így nem szabad a rendeletet elfogadni. 
  
Kiss Tamás képviselő: Pedagógusként úgy ítéli meg, hogy a tanulmányi követelmények csak 
alacsonyabbak lettek az elmúlt évekhez képest. Egy 4,5-ös átlag elérése amennyiben a gyerek 
szorgalmas és a szülő ránéz, hogy tanulnia kell, szerinte ez nem nagy elvárás. Ne a 
tanulmányi követelményeket vigyék lejjebb, hanem a gyermekek elvárását növeljék azzal,  
hogy minél jobban tanuljanak. Továbbra is a 4,5 átlagot minimumnak mondja, de 
támogatható. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Egyetértett az előterjesztéssel. A bizottsági szakban is többször 
felmerült, hogy ezeken az értékeken változtatni kellene. Tapasztalata szerint az előterjesztés 
legfontosabb részének azt tartja, hogy a kisebbség felemelkedéséhez nyújtson segítséget. Ez  
az előterjesztés lényege. Csak úgy lehet ezen változtatni, ha az általánosan elfogadott 
tanulmányi nívókhoz igazítják ezt. Ma a Táncsicsba nem vesznek fel senkit 4,5 átlag alatt. Ha 
azt akarják, hogy felsőfokú intézménybe menjenek a roma gyerekek és kialakuljon az a 
társadalmi szerkezet, ami elvárható lenne, hogy a kisebbséget felemelje, akkor ezek az értékek 
helyén valóak. 
 
Kováts Imre képviselő: Tanácsnok úr úgy fogalmazott, a rendelet célja, hogy segítséget  
nyújtsanak a felzárkóztatáshoz. Milyen segítséget nyújtanak ahhoz, hogy elérje egy roma 
gyerek a putriban a 4,5 tanulmányi átlagot? 
 
Szita Károly polgármester: Megkérte főjegyző urat, hogy a rendelet módosításánál egy 
fontos alapelvet vegyen figyelembe, mely szerint az ösztöndíj az nem szociális segély. 
Különbséget kell tenni, az ösztöndíj az ösztönöz, a szociális segélyt adni kell, aki arra 
rászorul. Óriási különbség van a kettő között és nem szabad összekeverni őket. Három 
ösztöndíj rendszerük van, a Kaposvár számít rád, ami havi 25.000.- Ft támogatást jelent a 
bizottság által arra érdemesnek talált fiatalnak, aki vállalja azt, hogy az egyetem elvégzése 
után Kaposváron folytatja tovább az életét, itt vállal munkát. A Bursa Hungarica ösztöndíj, 
mely éves szinten 13-15 millió forint közötti összeget adnak ki, melynek átlaga havi 5.000.- 
Ft, mely segíti a kaposvári fiatalokat ösztöndíj formájában, ez szociális jellegű. A Roma 
ösztöndíj, amely támogatást ad általános iskolás kortól 1.200.- Ft-tól akár a havi 6.000.- Ft-ig, 
amikor már egyetemista a fiatal, annak érdekében, hogy tanuljanak. A felmérésből az derült  
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ki, hogy jelentős részben a jelenlegi rendszer alapján a Roma ösztöndíj szociális formát  
kezdett ölteni, és nem váltotta be, hogy valóban ösztönözzön arra, hogy a lehető legtöbb diák 
tanuljon tovább. A közmunkában résztvevők 80 %-a roma és 8 általános, vagy az alatti 
végzettséggel rendelkezik. A várospolitikai programban megfogalmazódott, hogy ellenzi az 
erőszakos integrációt, szeretné azt a lehetőséget elérni, hogy a roma társadalomban minél 
többen azokat a szakmákat válasszák és tanulják, amelyek az integráció szempontjából a 
legtöbbet tudnának segíteni.  Segítsék ösztöndíjjal, hogy át tudják adni a példát a kisebbségi 
társadalomnak. Tanuljanak és dolgozzanak az egészségügyben, a közférában, vagy legyenek 
rendőrök. Erre próbálják ösztönözni a gyerekeket, tanuljanak szakmát és többre fogják vinni, 
mint az utcán a faleveleket söpörni. Ilyen alapelvek mentén fogalmazódott meg, hogy 
változtassanak rendeletükön és tegyenek bele visszafizetési kötelezettséget. Az ösztöndíj, ha 
arra kapta a gyerek, hogy tanuljon egy szakmát és nem végzi el az iskolát, igenis fizetessék 
vissza.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Megjegyezné, szó sincs arról, hogy havi 1.200.- Ft csak 
a támogatás. Szabályozza a rendelet, hogy 1.500.- Ft/hó támogatásnál kevesebb nem lehet. A 
költségvetésre utalva az e célra felhasználható összeg, ezen kereteken belül alakul. A 
prioritási területeken tovább tanulóknak kiemelt ösztöndíjat kell adni. Az ösztöndíjak összege 
40-60 ezer forint évente. Adminisztrációs hiba kapcsán bekerült egy „a” betű. A jogalkotó 
lehetővé teszi, hogy az ilyen elírást a kihirdetés kapcsán korrigálni lehet, az „a” betűt ki 
fogják venni. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3242   Száma: 14.11.13/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
236/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a roma tanulók ösztöndíjának folyósításáról szóló 
szabályzat módosítását jóváhagyja.  
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3243   Száma: 14.11.13/8/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 66/2014.(XI.14.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----9. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 

tárgyalásának elhalasztásáról----- 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3244   Száma: 14.11.13/9/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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237/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2015. 
január 1-től érvényes díjak megállapításáról szóló előterjesztést a 2014. december 10-i ülésén 
tárgyalja. 
 

Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2014. december 10.  
 
 

-----10. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési díjainak módosításáról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Az előterjesztésben 3,4 %-os átlagos díjemelésre tesznek 
javaslatot. A tömegközlekedési díjak a következő évtől átlag ilyen mértékben emelkednének. 
Ez napi jegy elővételben váltása esetén 5.- Ft emelkedést jelent. Legnagyobb mértékű a tanuló 
és nyugdíjas bérlet, ahol 3100.- helyett, 3.280.- Ft lenne a bérleti díj ez 5 %-ot meghaladó 
emelést jelent. Itt korábban meglehetősen alacsonyak voltak ezek az összegek, ezért emelnek 
egy kicsit nagyobb összeggel. Ilyen emelés mellett is a városnak 150 millió forinttal kell 
hozzájárulni a tömegközlekedési szolgáltatási költségekhez. Valóban, a Tömegközlekedési 
Rt. ki van feszítve, ahol lehet költségmegtakarításokat figyelembe vettek, ezt az összeget év 
közben korrigálják, amennyiben a számok indokolttá teszik. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Egy 60,5 %-os tarifáról beszélnek, akkora hiánya van a 
közlekedésnek és ezt kell kipótolni az önkormányzatnak, az államnak. Ebből 3,4 %-os 
emelést fog végrehajtani a tömegközlekedés, ami az embereket érinti. Van-e esetleg olyan 
törekvés, ami ezt a %-ot lejjebb szorítja? A szolgáltatás hagy némi kivetni valókat, mert télen 
a fűtés nem 100 %-os, nyáron a klimatizáció nem megfelelő. Tapasztalata szerint, valami 
törekvést kellene kitalálniuk, folyamatoptimalizálást a rendszeren belül, hogy lejjebb tudják a 
költségeket szorítani. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Nyilvánvaló, hogy országosan is meg vannak azok a 
törekvések, amelyekre képviselő úr utalt. Nincs a világon olyan település sajnos, ahol a 
tömegközlekedés költségvetési támogatási igényt okkal ne nyújtaná be. A tömegközlekedés  
igénybevételéhez a közösségnek is áldozni kell. Tudják, hogy milyen kontra produktív lehet 
az, ha olyan mértékben emelik a díjakat, amit már nem visel el a fizetőképes kereslet. Ne 
essen vissza az igénybevevők száma, de az önkormányzat a közösségi pénzekből történő 
kiegészítési szükség legyen túlzottan jelentős. Az, hogy a tömegközlekedés valamikor is  
önköltséges alapon működtethető, ez véleménye szerint belátható időn belül csak vágyálom.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Jegyző úrnak igaza van abban, hogy nincs olyan ország, ahol a 
tömegközlekedés gazdaságos lenne, ne szorulna támogatásra. Az önkormányzatot olyan 
felelősség és olyan anyagi pénzösszegek terhelik, amelyek 20-25 éve fennállnak. A kérdés az, 
mikor jutnak el oda, hogy olyan állami beavatkozás történjen, amely tiszta helyzetet jelent a 
tömegközlekedésben. Az elmúlt évek felügyelőbizottsági jelentései alapján katasztrofális 
állapotok vannak a tömegközlekedésben. A karbantartásra minimális, a felújításra egyáltalán 
nem jut pénz. Amíg nem történik generális állami beavatkozás, addig azon fognak vitatkozni, 
hogy hány százalékos legyen az emelés. 
  
Kiss Tamás képviselő: Valóban egy feneketlen kút a tömegközlekedés. Amíg 25 % a nem 
fizetők aránya és még ehhez jönnek a bliccelők, addig ezen nem lehet változtatni. 
Folyamatosan, évente százmilliós nagyságrendekkel kell a tömegközlekedésbe ölni az  
összeget. Valóban nem helyi szinten tudják sajnos ezt a problémát megoldani, hanem állami 
beavatkozást igényel. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Van-e valami ötlet, vagy törekvési cél, hogy ezeket a 
költségeket lejjebb szorítsák? Hiszen az önkormányzat jelentősen részt vesz ezekben a 
költségekben és véleménye szerint lenne rá lehetőségük. 
  
Felder Frigyes tanácsnok: A megújuló energia hosszú távon egy megoldási pontja lehet a 
tömegközlekedésnek. Véleménye szerint a következő évtizedben robbanásszerűen fogják 
megoldani az ilyen helyzeteket. Egy pár évig nyilván ezeket a problémákat fogják olvasni, de 
minőségi változást csak akkor érnek el, ha ezeket a technológiákat naprakészen ki fogják 
tudni használni. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: A Tömegközlekedési Zrt. Felügyelő Bizottsági elnökeként elég 
régóta találkozik az autóbusz közlekedés gondjaival, problémáival esetleg eredményeivel. A 
tömegközlekedésnél a veszteség kiegyenlítés európai uniós előírás. A jegyző úr által 
elmondottak is igazak, a tömegközlekedési cégek Európában mind veszteségesek, ezért vagy 
az államnak, vagy az önkormányzatnak ki kell egészíteni. A költségek, amelyek a 
tömegközlekedéssel felmerülnek piaci alapú költségek, az üzemanyag, javítási költség, akár a 
munkabér. Az árbevételi oldalon viszont nem piaci alapon vannak kikalkulálva és piaci jegy- 
és bérletárakat nem lehet ráterhelni az utasokra. A Zrt. összes dolgozója mindent megtesz, 
hogy a költségeket csökkentse. A költségvetésük kifeszített évtizedek óta, de arra figyelnek, 
hogy a buszok olyan állapotban legyenek, hogy miatta baleset, kár ne keletkezzen. A 
megoldás nem a kezükben van, arra nem lehet számítani hosszabb távon sem, hogy akár az  
állam mindent át fog vállalni helyettük. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Az elmúlt években az önkormányzat sorra olyan kérdéseket 
fogalmaztak meg a cég menedzsmentjével szemben, hogy csökkentsék a cég költségeit,  
kiadását. A bevétel és a személyszállítás forgalmának növelése érdekében szívesen látna 
tanulmányt, miként tudnák a kaposvári lakosságot rávenni arra, hogy többen használják a 
tömegközlekedést. A képviselő társa által megfogalmazott színvonalasabb szolgáltatásokat 
tudjon működtetni a Tömegközlekedési Zrt., ami kedvet csinál ahhoz, hogy többen 
használják. Az elmúlt években több képviselő társa is megfogalmazta, hogy más 
járatstruktúrával, más vonalhálózattal lehetne-e növelni a Zrt. forgalmát, mert többen 
használnák a tömegközlekedési szolgáltatást.  
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Szita Károly polgármester: Az utolsó okfejtést leszámítva mindenkivel egyetértett. A Vak 
Bottyán utcát kiszélesítették, hogy be tudják vinni a tömegközlekedést, mert két buszmegálló 
is messze van. Megkereste a Tömegközlekedési Zrt-t, kijelölték a buszmegállóhelyét, 
indokoltnak tartják-e, hozzanak költségszámítást. Azt a választ kapta, hogy be lehet vinni, de 
tovább fog emelkedni a költségveszteségük. A tömegközlekedés nem az a közszolgáltatás, 
amikor be fog következni azaz idő, hogy nem kell hozzájárulniuk. Ez mindig olyan 
közszolgáltatás lesz, amire mindig lesz igénybevevő és ez az önkormányzatnak mindig 
pénzbe fog kerülni. Azt látja, hogy az állam vonul ki a helyi tömegközlekedésből, soha nem 
fogja ezt a problémát megoldani. Ha megnézik a különböző bérlettípusokra a támogatásokat, 
hosszú évek óta változatlan nagyságrendűek. A helyközi közlekedést magáénak érzi, de helyi 
városi közlekedést a városnak kell megoldania, ez jön ki a számokból válaszként. Ezért a 
városnak kell bölcsnek lennie, hogy hogyan tudja az utas számot növelni, hogy tudnak 
buszokat vásárolni, olcsóbban tudják üzemeltetni. Az üzemeltetési költségek akkor is  
meglesznek, mert az új busznak is jelentős a költsége, mint a réginek. Itt is van elkülönítés, 
értékcsökkentés, illetve hozni fogja az önkormányzati támogatást, mert akkora bérletárat nem 
fognak tudni alkalmazni, hogy önköltségessé tegyék a fuvart. Csökkenteni lehet a költségeket, 
ha sikerül pályázatot elnyerniük kialakítják a telephelyet a KVG területén és nem kell mást 
megbízni, hogy karbantartson, szervizeljen. Sikerül megvalósítani a gázra való átállást, a 
megújuló formát az is üzemeltetési költségeket fog csökkenteni. Jelenleg nincs pályázati 
forrás autóbusz cserére, de az európai uniós források majd lehetővé teszik, hogy a 
gazdaságfejlesztés miatt autóbuszokat tudjanak vásárolni,  mert a munkásokat azzal fogják 
szállítani a gyárakba és haza. A helyközi közlekedésnél nem csupán Kaposvárról, hanem 
vidékről is. Ilyen okkal tudják a támogatásokat lehívni majd, hogy a buszparkokat meg tudják 
újítani. Megköszönte a képviselők véleményét, bonyolult a rendszer, az államra sajnos nem 
lehet számítani. Ezt a problémát a városnak kell kezelnie és megoldania. Az állami 
támogatások tekintetében a főváros az, aki a legtöbb pénzforráshoz jut. Elkezdett megújulni a 
villamos park, az autóbusz park, majd egy félév múlva tudják meg, hogy milyen mértékben 
nőtt ez forgalomnövekedéssel. Sajnos nem biztos, hogy a város segítséget fog kapni a 
problémák megoldásában.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A tömegközlekedés finanszírozási terhe marad a 
feladatellátó önkormányzatok vállán. A fővárosi problémára egy megjegyzése volt, a megyei 
jogú városoknak abban kellene pozícionálni,  az állami támogatásból arányában a lehető  
legtöbbet kellene elhozni. A menetrend módosítás készítésekor mindig tárgyalnak 
vezérigazgató asszonnyal, de még olyan kérés nem volt, amely azt kérte volna, hogy 
csökkentsék a menetszámot az adott vonalon. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3245   Száma: 14.11.13/10/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
238/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 

Tömegközlekedési Zrt részére 2015. évben a részvénytársaság gazdálkodásának 
folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 
150.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít.  A Közgyűlés a 2015. évi támogatás  
végleges összegérő l a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. 
 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a 
helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. 
napjától hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira 
vonatkozó 3. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. december 31. 
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-----11. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásának 

 elhalasztásáról----- 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3246   Száma: 14.11.13/11/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
239/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést december havi ülésén tárgyalja. 
 
Felelős:                          Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:              Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                        2014. december 10. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: A terv I/1. pontjának megvalósítási határidejeként 2014. március  
szerepel „Nostru” pályázat kapcsán. Kérdése volt, hogy az eltelt 8 hónap alatt van-e kézzel 
fogható eredmény a pályázatba beépített programok kapcsán? A 2. pont kapcsán, a komplex 
telepprogramot akkor fogják eredményesnek ítélni, ha az abban résztvevők minimum 60 %-a 
valós eredményt ér el. Mi történik, ha nem érik el?  
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Szita Károly polgármester: Az a képzési rendszer, amit az ott élő romáknak nyújtottak és 
adtak, kb. 40 fő az ottani körülményeket figyelembe véve jelentős szakmát szerzett. A 
résztvevők 90 %-a megtalálta önmaga számítását és el is tudott helyezkedni. Amikor előírták 
azt, hogy úgy írják ki a „Nostru” kivitelezését, hogy helyieket alkalmazzon jól döntöttek. 
Több ottani vállalkozás jelezte, hogy talált olyan embereket, akik megbecsülték a munkát és  
tovább tudtak dolgozni.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A „Nostru” programjában a I/1. pontjában foglaltakra 
tekintettel, a kivitelezés befejeződött, az elszámolás még nem történt meg. Nyáron még 
folytak munkák, de mára már visszaköltöztek a felújított bérlakásba a bérlők. A közösségi ház  
elkészült, azok a programok, szoftelemek keretében, melyeket felvállaltak teljes egészében, 
hiánytalanul megvalósultak. A program lezárult, ténylegesen csak az adminisztratív zárása 
van vissza. A komplex telepprogrammal kapcsolatban, foglalkoztatási, lakhatási és életmód 
javítási intézkedésekben vállalt a program, hogy legalább 60 %-ának a programban 
résztvevőknél javulnak a feltételek. Akinek nincs munkája, munkája lesz, akinek nincs  
jövedelme, valamennyi lesz, stb. 2015 a program megvalósításának az időpontja, ezt pontosan 
értékelni akkor fogják, és akkor tud majd választ adni. Ennek a programnak az a lényege, 
hogy a programban résztvevők 60 %-ánál az előbb említett célterületeken javuljanak a 
feltételek. Ezért dolgoznak a kollégái, ezen munkálkodnak, véleménye szerint sikeresek is  
lesznek.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Borhi Zsombor alpolgármester: A program eredményeivel kapcsolatban elmondta, a 
Vadvirág Alapítványnak – aki az egyik konzorciumi tag volt – a vezetője tájékoztatta, hogy a 
programban szereplő korai fejlesztésben olyan eredményt értek el, amely eredményekre 
alapozva egy újabb pályázatot nyertek el. Ez alapján a következő időszakban is 
folytatódhatnak ezek a tevékenységek egy új programon belül. Az eredményekre felhívták a 
figyelmet és valószínű, hogy a Debreceni Egyetemmel együttműködve kutatásokat is fognak 
végezni. 
  
Pintér Attila tanácsnok: A jegyző úr válasza alapján egy kérdést is szeretne feltenni 
hozzászólásában. A fejlesztések, beruházások többé-kevésbé határidőre elkészültek. Nem 
minden lett átvéve, mert várni kellett a kivitelezéssel. A közösségi ház szeptember végén 
került átadásra és azt követően hetekig nem üzemelt. A közösségi ház mikor kezdett 
ténylegesen működni, mikor tudják az ott lakók birtokba venni?  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A közösségi háznál sok hiba merült fel.  A hibák 
kijavításra kerültek és a napokban veszi át az Együd Kulturális Központ és kezdi meg 
működését az intézmény. Műszaki átadás volt meg, a működtetése a közösségi háznak most 
kezdődik.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3247   Száma: 14.11.13/12/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
240/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatát elfogadta, az Intézkedési Tervet az előterjesztés 
mellékletének megfelelően kiegészíti. 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Címzetes Főjegyzőt, hogy a 

módosított és elfogadott Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Türr István Képző és 
Kutató Intézet számára. 

 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2014. december 15. 

 
 
 

-----13. Előterjesztés II. János Pál pápa emlékének méltó megőrzéséről Kaposváron 
(emléktábla és utcanév elnevezése)----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3248   Száma: 14.11.13/13/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 10:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
241/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Szent II. János Pál pápa 
emlékének megőrzése Kaposváron című előterjesztést a napirendről leveszi. A Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat az általa lefolytatott egyeztetést követően terjeszti a javaslatot a 
Közgyűlés elé. 
 
Felelős:  Kaposvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző  
                           L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2015. április 30. 
 
 
-----14. Tájékoztató a KOMÉTA 99 Zrt. aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének 

alakulásáról az önkormányzat által delegált tisztségviselők és menedzsment  
beszámolója alapján----- 

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

 
dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató KOMETA 99 Zrt.: Tájékoztatta a képviselőket, 
hogy beszámolóját a III. negyedévvel kiegészítve teszi meg. A negyedéves teljesítések 
alakulásánál látható, hogy az árbevétel jelentősen meghaladja a tervezettet is. A bruttó fedezet 
enyhén a tervezett felett van és az ebitda az amortizáció nélküli üzemi eredmény, az együtt 
mozog a tervvel, nagyon enyhén alatta van. A kiküldött anyagban, az I. félévben a 
szerződéseikben lévő mutatókat kiemelve, az üzemi árbevétel alakulása, az üzemi eredmény 
alakulása, illetve az adózott eredmények alakulása látható. A III. negyedévet vizsgálva az idei 
tényadatokat hasonlítják össze, az idei tervadatokkal. Összehasonlításnál kiderült, hogy egy 
pár adat nem lett figyelembe véve a tervnél. Tavalyi év szeptemberében a terv készítésekor 
arra készültek, hogy a szennyvízkezelő üzemüket üzembe tudják helyezni január elejétől. A  
negyedévben kiderült, hogy a kivitelező hibája miatt jelentős pótmunkákat kellett 
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elvégezniük. Nyáron ezek a munkák befejeződtek és most folyik a próbaüzem. Jövő év első 
hónapjaira várják a használatba vételi engedély megszerzését. Ez viszont költségtöbbletet 
jelentett az év folyamán, éves szinten 72 millió forintot és ezzel az első 9 hónapban 54 millió 
forinttal több költségük merült fel,  amit nem terveztek. Nem tervezték a kamat többletet sem, 
ami 132 millió forint. A terv készítésénél már tárgyaltak a bankokkal az átstrukturálásról, a 
kamatkondíciók csökkentéséről. A bankokkal nehéz volt megegyezniük. 
Árfolyamveszteséggel nem számolnak, a bevételek és a kiadások, valamint árfolyam 
különbözetek bizonyos mértékben kompenzálják egymást, de a nagyobb mértékben nem 
reagált árfolyamveszteség akkor is felmerült. Ezekkel a tételekkel korrigálva veszik 
figyelembe a tényadatokat, akkor az látható, hogy az árbevétel majdnem 18 milliárd forint.  
Jelentősen meghaladja a tavalyit és meghaladja a tervezettet is 10 %-kal. Az üzemi eredményt 
megvizsgálva 58,8 millió forint volt az üzemi eredmény, pozitív a tavalyi 380 millió negatív 
üzemi eredménnyel szemben az első 9 hónapban, de sajnos a tervtől elmarad 55 millió 
forinttal. Ha figyelembe veszik a korrekciót, amire nem tudtak felkészülni, akkor 113,3 millió 
forint, majdnem annyi, mint az üzemi terv, 1 % sincs az eltérés. A kamatokkal és 
árfolyamveszteséggel elvégezve lehet látni, már csak 61 millió forint lenne a veszteségük. Ha 
nem a mérleg szerinti eredményekről beszélnek, akkor ebből látszik az értékesítés alakulása. 
Az árbevétel jelentősen meghaladja a tavalyit és magasabb 8 %-kal a tervezettnél is. Felhívta 
a figyelmet, hogy export nagy részben képviselt. A készítmény 22 %-kal nőtt, a húsértékesítés 
42 %-kal. A belföldi értékesítés 24, az export 61 %-kal növekedett. A márkanév alatt eladott 
termékeket növelni tudták és 16 %-kal nőtt az értékesítés, fontos, mivel nagyobb hozzáadott 
értéket jelent az értékesítésben. Fontos, hogy mennyivel nő  a védőgázas húsok értékesítése, 
hiszen ez is fedezetnövelő értékesítés, ez a legnagyobb hozzáadott termékük. Ezt 68 %-kal 
sikerült növelni az előző évhez képest és meghaladja a tervet is. Értékesítési oldalon nagyon 
sokat dolgoznak, hogy hozhassák azokat az eredményeket, amiket megterveztek. Az igazi 
eredménynövelés a folyamatos értékesítés növelésből eredményeztethető. A munkaerő  
helyzetet megnézve látható, míg tavaly 7 fővel tudták növelni a létszámot, az idei év első  
kilenc hónapjában már 40 fővel növelték. Ezt még növeli a 42 fő kölcsönzött munkaerő 
száma, mely szintén a létszámot növeli. A tavalyi heti 4000 sertés vágásról, 8000 heti vágásra 
növekedett a termelés és ehhez munkaerőre van szükség. Kevés a szakember, nehéz a 
munkaerő felvétel. A munkabér és növekedést mutat, év elejétől bevezetésre került a 
termelési prémium. A béremelésben próbálták megkülönböztetni azokat, akik már régóta a 
KOMETA-nál vannak. Az írásban megküldött anyagot ennyiben egészítette ki, várta a 
kérdéseket. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés kapcsán megkapták azokat a válaszokat, melyeket 
a pénzügyi bizottság ülésén fogalmaztak meg a bizottság tagjai. Van néhány olyan, ami 
számára teljesen nem kielégítő. Az egyik kérdése, mely felmerült a bizottsági ülésen is, hogy 
a KOMETA miért nem vesz részt a dél-dunántúli regionális sertésprogramban? A stratégiai 
cég által elkészített anyagban olvasható, hogy az eredetileg tervezett 12 stratégiai húsipari 
szegmensből 5 esetében a kijelölt úton halad a vállalat, de 7 esetében nem a kijelölt úton 
halad. Melyek ezek és miért nem történik meg az, amelyeket az eredetileg megtervezett 
dokumentumok tartalmaznak? Az alkalmazottak létszámával kapcsolatban meglehetősen 
ciklikusan változik, hol csökken, hol emelkedik. A jövőben mikorra tervezik azt, hogy esetleg 
ismételten bővül az alkalmazotti létszám? Várható-e, hogy a bővülést követően stagnálásról 
tudnak beszélni? A Magyar Fejlesztési Bank befektetésével kapcsolatban kérdése volt, hogy 
megvalósult-e az 1 milliárd forintos beruházási és az 1 milliárd forintos fejlesztési befektetése 
a Magyar Fejlesztési Banknak? Ha nem valósult meg, akkor miért nem?  
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Kiss Tamás képviselő: Kérdései arra vonatkoztak, hogy a dél-dunántúli sertésprogramban 
mikor fognak tudni részt venni? Az anyagban olvasható, hogy az eredményesség elmarad a 
kitűzött céltól, a nem megfelelő személyi jellegű költségek miatt. Ennek mi az oka? Az 
élőállat beszállítók nem váltak tulajdonos társakká. Ennek mi az oka és mekkora esélyt látnak 
rá, hogy esetleg tulajdonos társakká válnak? 
  
Felder Frigyes tanácsnok: A Felügyelő Bizottság jelentéséből idézett. Kérte az igazgató úr 
válaszát, hogy ezek a problémák miből adódnak? 
  
dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató KOMETA 99 Zrt.: A dél-dunántúli 
sertésprogramban való részvételről elmondta, kezdeményezői voltak és az előző évben 
aktívan részt is vettek benne. Anyagilag és a cégcsoport részleteiben elég alaposan részt 
vesznek. Sok volt a résztvevő, de a KOMETA-nak nincs olyan pénzügyi helyzete, hogy egy 
külső programot támogasson. Passzívabbak lettek, mert a cég tevékenységét kell előbb rendbe 
tenni, aztán foglalkozhatnak a sertés programmal sokkal mélyebben, mint eddig tették. A 
hússzegmenssel kapcsolatosan, azt a húst, amit már megvettek és feldolgoztak el kell adni. 
Ebben az évben folyamatosan piaci munkával próbálták a beszerzésüket úgy megalapozni, 
hogy az értékesítés húzza a beszerzést. Hiányzik munkaerő és szükség lenne technikai 
beruházásra is, mert többet el tudnának adni bizonyos termékekből, ha a technikai feltételek 
adottak lennének. Az utóbbi hónapokban sok pulykahúst kell vásárolniuk, mert nem tudják 
kielégíteni az olaszországi pulykasonka igényt. Létszámot illetően tavaly volt egy fluktuáció, 
év elején volt egy növekedési hullám értékesítésben is, azonban ezt nem tudták folyamatosan 
tartani. Ezért volt egy hullámzás a tavalyi évben. Ebben az évben nem volt dolgozói elküldés, 
ha fegyelmezetlen volt természetesen megszüntették a munkaviszonyt. Folyamatosan veszik 
fel a dolgozókat, munkaerő közvetítőkkel dolgoznak, hirdetnek és meg is akarják tartani 
ezeket. A kölcsönzött munkaerő az a terület, ahol a tartalék van. Nem szakmunkások, ha 
létszámot kell csökkenteni, akkor a saját dolgozókat megtartják, és innen küldenek el 
embereket. Kisebb beruházásokat végeztek, melyeket év elején meg is valósítottak. Ebben az 
évben a termelésre, a hatékonyság növelésre és értékesítésre koncentrálnak. Ha ezek rendbe 
vannak, akkor kezdik el a nagyobb volumenű beruházásokat megtervezni, illetve az ehhez 
kapcsolódó forrásszerzésről tárgyalni. A személyi jellegű  költségeknél természetes, hogy 
túllépés van, hisz a létszámtervet nem ehhez a termeléshez tervezték. Az magasabb 
értékesítésnek köszönhető a túllépés, illetve a magasabb béremelésnek. Nem tartja túl jónak, 
40-50 fővel bővíteni a tulajdonosi kört kisebb cégek, magánszemélyek beléptetésével. A 
termelési technológiai veszteségforrásoknál az első félévben 86 millió forintot sikerült 
megtakarítaniuk az előző évhez képest. Az első kilenc hónapban viszont 100 millió forint a 
megtakarításuk. A szállítókkal kapcsolatban vannak lejárt tartozások és követelések, de az 
elmúlt év végéhez képest 2 %-ot javítottak. A vevőkkel kapcsolatban 7 %-ot javítottak a 
követeléseken. A szállítók pedig a növekedést segítik azzal, hogy a lejárt számlatartozásokat 
nem azonnal követelik.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: A számokból látszik, hogy valamiféle elmozdulás elindult pozitív 
irányba. Véleménye szerint mindegy, hogy 5 vagy 10 millió forintot takarított meg a cég, ha 
100 vagy 500-at kellene. Így érdemes ezt vizsgálni, melyek azok a számok, amikor már 
gazdaságosan működik a cég. Sikereket kívánt, hogy teljesítsék a vállalásokat. A KOMETA 
Zrt. nem nagyon támogatta, de revideálni fogja azt a véleményét, amikor a kaposváriak pénze 
jó helyen lesz és termel a cég.  



 36 

Kováts Imre képviselő: Kétségtelen, hogy a cég aktuális helyzetéről van szó, de úgy 
gondolja mértékadó lehet a FEB tagjainak a beszámolója, amely azt mondta, hogy a 
gazdálkodás minőségében, szerkezetében lényeges átütő változás nem történt. Úgy gondolja, 
téves úton járnak azok, akik a cég gazdálkodásának hatékonyság javulását kérik számon. Az 
előterjesztésben az elmúlt időszak azt mutatja, hogy bizonyítást nyert, hogy az állami, 
önkormányzati tőkejuttatás önmagában véve nem teremti meg a KOMETA stabil 
működésének, kiegyensúlyozott gazdálkodásának a feltételeit. A működés és a likviditás  
biztosítása nem a tőkejuttatástól, hanem a pénzintézetek finanszírozásától függ. Bizonyítást 
nyert az is, hogy az önkormányzat által kikövetelt döntési jogosultság a gazdálkodási 
folyamatokban nem érvényesíthető. Cég vezetése nem tudott megállapodni a Fejlesztési 
Bankkal a gyár bővítéséről, amely lehetővé tenné az újabb munkahelyek létrehozását. A 
sertésbeszállítók minden ígéretük ellenére, csak az állami, önkormányzati tőkejuttatással 
azonos, azzal egyenértékű feltételek mellett hajlandóak hozzájárulni a KOMETA 
megmentéséhez. Véleménye szerint, ma bizonytalan, hogy a tőkejuttatás hozamát teljes 
egészében megkapja az önkormányzat, az állam. Úgy gondolja, munkahelyek nincsenek 
veszélyben. A KOMETA-nak akkor lesz biztos a sertésbázisa, ha magasabb lesz az állomány 
száma. 
  
 
Mihalecz András tanácsnok: Amikor véleményezte a Közgyűlés azt a jelentős támogatást, 
amit a KOMETA kapott, akkor mindenki érezte a felelősségét, hogy nem kis dolgot  
véleményeznek, támogatnak. Ezt annak reményében tették, hogy megmentsék Somogy megye 
egyik legnagyobb vállalatát, munkáltatóját. A mostani beszámoló alkalmával és a kérdések, 
hozzászólások meghallgatásával kettős érzése van. Az egyik örömteli, mivel a cég 
értékesítése mennyiségben és értékben növekedett, az eredményesség növekedett, a bérek 
reálértéke növekedett, a foglalkoztatottak száma növekedett. A nem állandó létszám a 
szezonalitásból is fakad. Elhangzott, hogy szakember hiánnyal kezdenek küzdeni, amiből az  
látható, hogy a cég várja azon szakembereket, akik ki tudják szolgálni a magas minőségi 
követelményeket. A piacszerzés nagyon nehéz. Az európai unióban biztos, hogy hazai 
termékek vannak jelentős mértékben a boltok polcain. Ha ezt a segítséget is megkapnák, 
akkor a piaci felszívó hatás is nagyobb lenne. Ezt követően sokkal eredményesebben, és 
hatékonyabban tudnának dolgozni. A kettős érzése abból adódott, hogy kaptak egy 
eredményes beszámolót, a hozzászólók viszont negatív véleménnyel illeték a céget. 
  
 
Pintér Attila tanácsnok: A felvetések nem rossz szándékúak lennének, legfeljebb aggódóak. 
Ami erre alapot ad az a Felügyelő  Bizottság jelentése. A FEB-től idézett sorokat, 
rosszindulatúnak lehet nevezni, akkor azt lehet mondani, hogy a bizottság tagjai olyan 
jelentést tettek, ami nem jóhiszemű a cégre nézve. Erről a teljesítményről, amit hallottak a 
bizottság tagjait kellene meggyőzni. Véleménye szerint nagyon sok ellentmondás van a FEB 
jelentés és a prezentáció között. A FEB jelentésében az szerepel, hogy a cég nem vesz részt a 
dél-dunántúli sertésprogramban. Ugyanakkor a cég részéről az hangzott el, hogy azért nem 
vesz részt, illetve csak részlegesen, mert először a tevékenységét akarta rendezni és a dél-
dunántúli sertésprogram a vártnál több költséget jelentett a vállalat számára. A létszám 
adatokat tekintve, amikor döntöttek a 2 milliárd forint közpénz befektetéséről két szándékuk 
volt. Az egyik csak a befektetési szándék, a másik pedig az volt, hogy mentsék meg a 
KOMETA-nál a munkahelyeket, az ott dolgozókat és velük együtt a családtagjaikat.  
Természetszerű, hogy van létszámingadozás, de azaz érdekük, hogy tartósan magas létszámot 
tudjon foglalkoztatni a vállalat.  
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Szita Károly polgármester: Az a javaslata, hogy a többi gazdasági társasággal együtt 
tárgyalják ezt követően a KOMETA beszámolóját. Nem szeretné, hogy markukat dörzsöljék 
azok az emberek, akikkel nap, mint nap küzdenie kell a cégnek a piacokért, a sertésért.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3249   Száma: 14.11.13/14/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,36 77,77 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
242/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a KOMETA 99 Zrt. 
aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a KOMETA 99 Zrt. aktuális  

helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2013. (III.27.) önkormányzati 

határozatának 6. pontját visszavonta, és úgy határozott, hogy a jövőben a KOMETA 
99 Zrt. helyzetéről szóló tájékoztatót a felügyelő bizottságok beszámolójával 
egyidejű leg, annak részeként tárgyalja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal, illetve minden év május 31. 
 
Szita Károly polgármester: A szakképzés helyzetéről és foglalkoztatásról elmondta, hogy 
valami nincs rendben a szakképzéssel. Ha van 2100 munkanélküli és csontozót és hentest 
keresnek a húsipari cégek és nem találnak. Annak ellenére nem talál, hogy képeznek ilyen 
szakembereket és tanulószerződéssel rendelkeznek a KOMETA-nál is ezek a szakmunkások. 
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Ha most azon gondolkodik a cég vezetése, hogy akár az Alföldről, vagy Pápáról idehordja a 
munkaerőt, mert szüksége van rá, ami nem kevés költséggel jár. A bankokkal való 
tárgyalásban az a kicsi csúszás, amit igazgató úr említett, az több mint egy év volt. Ezt nem 
nevezné kicsinek. Azt a szándékot is megérti, amikor a KOMETA számlavezetőt választ nem 
mehet az OTP-hez. Szeretné, ha lezárnák ezeket a dolgokat végre, mert ezek is  
nagymértékben növelték a kiadásokat. A szennyvíztelepnél, ami szintén a költségek 
szempontjából nagyon fontos, kritikája van a vízmű vezetés felé. A vízműnek már akkor meg 
kellett volna állapodnia a céggel egy egyedi szennyvízdíjról, amíg nem kezdődött meg a 
beruházás. Most abban a szituációban vannak, hogy örülnek, mert jelentős költségcsökkentés 
lesz a KOMETA-nál, amelyben tulajdonosok. A szennyvíztisztító elkészítésével a 
próbaüzemet követően, az engedélyeket megkapva saját maguk tisztítják a szennyvizet. 
Ugyanakkor jelentős bevételi forrás esik ki a tisztító kapacitásnál a szennyvíztelepükön. 
Amikor a magyar sertéstenyésztők olyan feltételeket kíván támasztani a befektetésért, amit 
nem fogadtak el, nincs szükség rá, hogy jöjjenek. Kölcsönös adok-veszek viszony alakult ki, 
megveszik a sertést és kifizetik az árát. Az MFB esetében, ami a fejlesztési beruházásokat 
illeti, osztotta Prohászka úr véleményét, akkor kell igénybe venni, amikor fejlesztenek, és  
beruháznak. Ez az év a stabilitás éve lett és a következő évben be kell ruházni, és beruháznak, 
ahhoz pedig olcsó forrásokra van szükségük, akkor keressék az MFB-t. Az, hogy az MFB 
nem szállt be tulajdonos társként jelen pillanatban, talán nem is baj. Osztotta azon képviselők 
véleményét, rengeteg a tennivaló még a KOMETA-nál. Elindult egy olyan úton, amely 
megadja azt a lehetőséget, hogy ne csak egyetlen húsüzem maradjon az országban. Ehhez  
viszont még nagyon sokat kell dolgozni, és sokat kell tenniük. Várják pályázatukat a valóban 
kiváló minőségű termékeiknél a Kaposvár Kincse programra. Megköszönte az igazgató tanács  
tagjainak és felügyelő bizottság tagjainak a munkáját.  
  
 

-----15. Előterjesztés a Stühmer Kávéház bérleti díj csökkentéséről és bérleti díj  
hátralék részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés 
határozati javaslatát módosítani szeretné. A város célja, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő helységnél idegenforgalmat akar és egy nagyon színvonalas kávézót akar létesíteni. 
Legyen kuriózum, olyan, ami nincs még egy az országban, mert akkor érdemes lesz oda 
leülni. A színvonalat várja el a vendéglátás, a kávézás tekintetében. Javasolta, hogy a 
Közgyűlés döntsön arról, hogy a Stühmer Kávéház esetében 1.000.- Ft/hó bérleti díjért, de 
írjon ki pályázatot. Egy feltétel szerepeljen ezen bérleti díj elfogadása mellett bírálati 
szempontként, milyen színvonalat fog tudni nyújtani. Milyen színvonalon fogja ellátni a 
szolgáltatást, annak érdekében, hogy jó legyen az önkormányzatnak és jó legyen a 
vendégeknek. A bíráló bizottságba az ország legkiválóbb szakembereit kívánja felkérni.  
Magyarország örökös kávéfőző bajnokát, a világbajnokság 6. helyezettét, a legjobb pörkölőt, 
aki európa bajnok. A legjobbakat akarja felkérni annak érdekében, hogy az üzemeltetés 
színvonala legyen az üzemeltetés tétje. Az kapja meg üzemeltetésre ennyi pénzért a Stühmert, 
aki a legmagasabb színvonalat fogja tudni a vendégeknek biztosítani. Így egyetlen ember sem 
lesz, akiben megfordulhat, hogy ennyi pénzért Ő is meg tudná csinálni. A cél az, hogy legyen 
egy olyan kaposvári kávézó, amely az ország legjobb kávézója címet el tudja nyerni. Ezzel 
szeretné módosítani a határozati javaslatot, kérte, hogy fogadják el.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: Jó ötletnek tartja, amit polgármester úr felvetett. A pénzügyi 
bizottságban megosztottságot hozott az 1.000.- Ft/hó bérleti díj. A pályázati kiírás nem rossz 
ötlet, a bíráló bizottság tagjainak kijelölésére szeretne rákérdezni, van-e valami elképzelés?  
  
Kiss Tamás képviselő: A kérdése volt, hogy az erre vonatkozó pályázat kiírása még ebben az  
évben megtörténik-e, vagy a jövő évben kerül kiírásra? Gondolja, a pályázatban a színvonal 
meghatározás jóval bővebben ki lesz fejtve mit is takar.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Nem ez az első előterjesztés, valószínű nem is az utolsó, mely 
radikális bérleti díj csökkentésről szól, még azzal a kiegészítéssel együtt is, amit polgármester 
úr javasolt. Más vállalkozásokkal szemben, akik a sétálóutcán működnek, nem gondolja-e, 
hogy méltánytalan ez az eljárás? Vannak olyanok, akik egy saját tulajdonú ingatlanban 
működtetnek üzletet, akár vendéglátó tevékenységet, ha csak a helyi adójukat nézik, több mint 
ennek a helységnek a bérleti díja. Korábban is kezdeményezte már, hogy próbálják meg azt a 
helyzetet, ami a belvárosban van normatív alapon, rendeleti úton szabályozni, hogy mindenki 
számára kiszámítható viszonyokat tudjanak teremteni. Továbbra sem gondolják esetleg, hogy 
készítsenek egy ilyen rendeletet, amely megpróbál választ adni a jelenlegi gazdasági 
körülményekre és ingatlan viszonyokra? 
  
Szita Károly polgármester: Közösségi tulajdont üzemeltetnek, nyilvánvaló vannak 
versenytársai. Az a céljuk, hogy a legjobb színvonalon tudják működtetni és essenek el attól a 
veszteségtől, amikor az üzemeltetés a városé volt 6,5 millió forintot ráfizettek. Mindenképp 
javasolni fogja, hogy Magyarország sokszoros barista bajnoka, a világbajnok 6. helyezett 
Tóth Sándor legyen a bíráló bizottságban, aki mindig hazánkat képviseli a különböző  
világversenyeken. Hajcsunk Tibor szintén benne legyen, aki a kávépörkölésnek az európa 
bajnokságokon kiváló eredményeket elért magyarországi tudósa. Helyi nevezetességként 
Caffe Brando Kft. vezetője Varga Lajos ügyvezető. Fel fogja kérni Őket, hogy segítsenek 
eldönteni a színvonal tekintetében, melyik az, amelyiket mindenképpen javasolnak. A 
legjelentősebb szaktekintélyeket kívánja, és úgy véli a Stühmer megérdemel ennyit. Ha dönt a 
képviselőtestület, jegyző úrék elkészítik a pályázati kiírást, megfelelő  időt adva, hogy a 
vállalkozók fel tudjanak rá készülni. Fel fogja kérni a bíráló bizottság tagjait, hogy segítsenek 
ebben a munkában. Még a pályázat kiírásában is, mert a pályázónak kell benyújtani azt, hogy 
milyen szolgáltatást tud majd vállalni és a hozzáértőknek abból kell majd különbséget  
levonniuk és javaslatot tenni. Reméli, hogy nagyon sok és magas színvonalú pályázatot 
fognak majd kapni. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Egyetértett azzal, hogy az önkormányzati és várospolitikai érdek, 
hogy a város frekventált helyén lévő,  a múlt században alapított édesség bolt, majd kávézó 
műemlékileg védett pultjával és berendezésével ne zárjon be. Azért is egyetért, mert a korábbi 
üzemeltető közel 25 millió forintot költött a kávézó és berendezéseinek korhű felújítására. 
Egyetértett azzal, hogy az önkormányzat olyan vendéglátásban jártas bérlőt keressen, aki 
visszaállítva az eredeti állapotokat, valóban várospolitikai érdeknek megfelelően üzemelteti a 
kávézót. A pénzügyi bizottságon elhangzott, hogy nem lehet gazdaságosan üzemeltetni és  ezt 
tükrözi az 1.000.- Ft-os javaslat. Az arra érdemes bérlőt támogassa az önkormányzat, de 
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ennek nem kritériuma a színvonalasabb üzemeltetés. Úgy gondolja, nem lehet meghatározni, 
mert lehet megígéri pl. hogyan pörköli a kávét, de fél év múlva már nem lehet számon kérni. 
Nem támogatja, hogy az üzleti életben megszokott pályázati feltételektől teljesen idegen 
kritériumot fogalmazzanak meg, ami szubjektív döntésre ad lehetőséget. Az előterjesztést 
tekintve, kivéve a számadatokat, csak megközelítően tükrözi a valóságot. A Bt. felújítás 
címén olyan átalakításokat végzett a kávézón, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe. 
Megváltoztatta azt az eredeti korábbi állapotot, amelyet nagyon szigorúan határozott meg a 
vagyongazdálkodási igaz gatóság. A jelenlegi üzemeltetésnek olyan gazdálkodási eredményei 
vannak, amelyek nem indokolják, hogy ez a bérlő üzemeltesse tovább. Több eljárás is folyik 
ellene köztartozások miatt.  
  
Felder Frigyes tanácsnok: Pintér tanácsnok úr felvetése a levitt árakról és a versenytársakról 
nem alaptalan. A bíráló bizottság, ha már 1.000.- Ft-ért írnak ki pályázatot, akkor 
tartalmazzon üzleti tervet is, és azt pénzügyileg is bírálja mennyire reális. Van egy 
színvonalra tett ígéret, de azt üzleti tervvel is támasszák alá, ne kéthavonta cseréljék a 
vállalkozókat. Bírálatra a pénzügyi bizottság külső szakértői szívesen vállalkoznának.  
  
Pintér Attila tanácsnok: A javaslata azt erősíti meg benne, hogy nagy a baj a belvárosi 
bérleményeiket illetően. Régóta csak nagyon alacsony áron tudják kiadni a bérleményeket. 
Keresik a lehetőséget arra, hogy ezeket az ingatlanokat tudják bérlő által üzemeltetni és  
hasznosítani. Fontos cél nemcsak a turizmus szempontjából, hanem a város élete 
szempontjából is. Fontos cél az is, hogy igényesebb kínálattal találkozzanak a kaposváriak. 
Egyetért azzal a törekvéssel, ha találnak olyan eszközöket, hogy a kínálatuk színesebb és  
gazdagabb legyen, akkor akár a turisták, akár a városlakók életében egy fontos cél legyen. 
Jelen eset azt jelzi, hogy olyan helyzetben vannak a vállalkozásaik, és olyan helyzetben van 
Kaposvár helyi gazdasága, hogy egyszerűen a belvárosi bérleményeikre nem találnak bérlőt.  
Ha mégis, akkor egészen elképesztő felétetek mellett, ahhoz képest, amit rendeletileg 
szabályoznak. Ebben csak részleges megoldás az, hogy 35 év alatti fiatal vállalkozóknak 
kedvezményesen adnak bérbe különböző helyiségeket. Sajnos ez a helyzet több okból állt elő.  
Nemcsak a városgazdaságnak az állapota az egyik ok, ami miatt ezzel a helyzettel 
szembesülni kellett. Szoros összhangban áll a városlakók igen alacsony jövedelmi 
helyzetével, illetve a településszerkezeti adottság, hogy a belváros tövében nagy alapterületű 
bevásárló centrumok találhatóak, amelyek a belváros forgalmát igen jelentősen megcsapolják. 
Ha több turista lenne, és többet keresnének az emberek, nyilvánvalóan más lenne a helyzet. 
Korábban is javasolta, hogy ennek megoldásaképpen dolgozzanak ki egy normatív jellegű  
szabályozást. Ha kell, rendeletüket módosítsák annak érdekében, hogy ez a helyzet 
kiszámítható legyen minden vállalkozó számára és ne csak egyedi megoldásokat, egyedi 
utakat keressenek akár a Stühmer, vagy más bérlemény kapcsán. Szerinte méltánytalan 
helyzetet teremtenek a kaposvári vállalkozások számára, ami az önkormányzat részéről nem 
egy követendő megoldás. Pont az lenne az érdekük, hogy az a magatartás, amit tanúsítanak, 
az kiszámítható legyen, még ha bizonyos célok érdekében adnak kedvezményeket. 
Szabályozásba kellene foglalni, melyek azok a célok, amelyekkel kedvezmények 
érvényesíthetők. Az állandó eseti megoldások, melyeket a belvárosi ingatlanok hasznosítására 
alkalmaznak, szerinte nem azt erősítik, hogy a kaposvári önkormányzat a kiszámíthatóságot 
és a megbízhatóságot mutassa a városlakók felé. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Sokkal frekventáltabb városokban, sajnos hasonló gondokkal 
küzdenek. Egyetértett polgármester úr javaslatával. 
 
Kováts Imre képviselő: A megjegyzését az előterjesztésben foglaltakra alapozta. Véleménye 
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szerint a vendéglátáshoz szükséges kvalitások hiánya okozza a magas bevétel kiesést. 
Egyetért az előterjesztés lényegi megfogalmazásával.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Támogatja azt az előterjesztésben leírt gondolatot, hogy ne 
zárjon be egyetlen napra sem a Stühmer Kávéház. Egyetért azzal, hogy a bérleti díjat 
csökkenteni kell, mert nem lehet kitermelni. Bizottsági ülésen a bérleti díj felének az  
elengedését javasolta, de el tudja fogadni azt, hogyha nyilvános pályázat lesz, jelképes bérleti 
díjért kivételes esetben turisztikai, városmarketing és reklám szempontokat figyelembe véve a 
város egyik kincsét támogatva ilyen pályázatot írjanak ki. Ki kellene térni arra, hogy a mai 
naptól a pályázat eredményes elbírálásáig, mi lesz a jelenlegi bérlőnek a feladata.  
  
Felder Frigyes tanácsnok: Javasolta, hogy a pályázatban szerepeljen az üzleti terv csatolása. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Az elhangzott javaslata az volt, hogy keressék a megoldásokat. 
Fontosak lehetnek más városok, hogy az ilyen helyzeteiket hogyan oldják meg hasonló 
szituációkban. Ha van lehetőség, hogy előkészítsenek ilyen megoldásokat a közgyűlési 
előterjesztések megírását megelőzően, akkor tegyék meg közösen, ebben Ő is partner.  
  
Kiss Tamás képviselő: Bízik benne, a pályázatba bele lesz foglalva az, hogy a nyertes 
pályázatot elnyerő cégnek rendszeresen felülvizsgálják az üzleti beszámolóját. Arra nézve, 
hogy amennyiben egy sikeres vállalkozás lesz, az 1.000.- Ft-os bérleti díj csak egy kezdő 
segítség és a későbbiekben valamelyest emelkedni fog az ingatlan bérleti díja. 
  
Szita Károly polgármester: Nem engedi, hogy a Stühmer bezárjon, és nem engedi, hogy 
kocsma legyen. Ez határozza meg a véleményét, mely alapján fogalmazta meg a határozati 
javaslatát. Adjanak lehetőséget valamennyi vállalkozónak, hogy a lehető legszínvonalasabb 
kávézót üzemeltesse ilyen bérleti díjért Kaposváron. Ez a feladat, ehhez pedig az ország 
legkiválóbb szakemberei segítsenek eldönteni, ki legyen az. Üzleti tervvel, kávé választékkal, 
tea választékkal, süteményessel, saját cukrászdával. Önmaguk és vendégeik miatt is, ha nem 
találnak máshol ilyet, mert különleges, amit nyújtani tudnak.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3252   Száma: 14.11.13/15/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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243/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár, Fő utca 4. 

szám alatti Stühmer Kávéház üzemeltetésére pályázatot ír ki, amely 
eredménytelensége esetén legalább 1000,-Ft+Áfa/hó bérleti díj megfizetési kötelmével 
ajánlatkérési felhívást tesz közzé. A kiírásnak, illetve a felhívásnak tartalmaznia kell a 
pályázók részéről üzleti terv benyújtására vonatkozó kötelezettséget, valamint kiváló 
szakértők által meghatározott minőségi feltételeknek való megfelelést. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 19. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a CAFE RISTRETTO 

Bt. által bérelt Kaposvár, Fő utca 4. szám alatti Stühmer Kávéházra fennálló, a bérlő  
nevén nyilvántartott 589.980,-Ft összegű óvadékkülönbözet beszámítása után 
fennmaradó 1.191.388,-Ft bérleti díj hátralék megfizetését 4 év alatt havi egyenlő  
részletekben az aktuális havi bérleti díj és a késedelmi kamat utólagos megfizetése 
mellett engedélyezi. 
A Határozatnak megfelelő részletfizetési megállapodás aláírására a Közgyűlés a 
Polgármestert felhatalmazza. 

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

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a CAFE RISTRETTO 

Bt. által bérelt Kaposvár, Fő utca 4. szám alatti Stühmer Kávéház bérleti díját 2014. 
október 1. napjától a helyiség üzemeltetésére kiírandó pályázati, illetve ajánlattételi 
eljárás során kötött bérleti szerződésben a bérleti jogviszony kezdő napjaként 
megjelölt időpontig 1.000,-Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. 
A Határozatnak megfelelő bérleti szerződés módosítás aláírására a Közgyűlés a 
Polgármestert felhatalmazza. 

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

 
 

-----16. Előterjesztés az ifjúságpolitikával kapcsolatos önkormányzati feladatok  
ellátása céljára helyiség biztosításáról----- 

 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
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Pintér Rómeó tanácsnok: Arra való tekintettel, hogy első közgyűlési hozzászólása, 
megköszönte minden kaposvárinak és a körzetében lakónak, hogy megtisztelték bizalmukkal. 
Egy maga fajta fiatal számára nincs ennél nemesebb feladat és nincs jobb érzés sem. 
Köszönettel él a képviselők felé, hogy lehetőséget biztosítanak Kaposvár fiataljai számára 
annak érdekében, hogy aktivitással tudjanak élni, illetve beleszólással tudjanak élni a város  
döntéshozatalába. Meggyőződése, hogy ez a 20 m2-es ingatlan helyiség, amit megpróbálnak 
bérleménybe bocsájtani a fiatal számára alkalmas lesz arra, hogy egy olyan folyamatot 
indítson el, amire mindannyian büszkék lehetnek. Ígéri nem fognak csalódást okozni és 
minden kaposvári fiatal nevében megköszönte. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3254   Száma: 14.11.13/16/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
244/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Szent I. u. 14. 
fsz/1 sz. alatti 20,5 m2 alapterületű irodahelyiség használatát a rezsiköltségek önkormányzati 
felvállalása mellett az ifjúságpolitikával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása céljára 
a Kaposvári Polgármesteri Hivatal számára biztosítja 2014. december 1. napjától határozatlan 
időtartamra.  
 
Felelős:                         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:             Molnár György  igazgató 
Határidő:                       2014. december 1.  
 
 

-----17. Előterjesztés fiatal vállalkozók részére belvárosi üresen álló üzlethelyiségek 
kedvezményes bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról----- 

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

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

Kováts Imre képviselő: Egyetértett azzal, hogy a fiatal vállalkozók kedvezményesen 
bérelhessék a tartósan üresen álló üzleteket. Azonban nem ezt tartja megoldásnak. A generális  
megoldás az lenne, ha visszaállítaná a Közgyűlés az üzletek bérleti díjának megállapításáról 
szóló 5/1993.(II.18.) önkormányzati rendelet szerinti jogszerű állapotot. A hivatkozott 
rendelet az ipari árindex alkalmazását írta elő, ezzel szemben a közgyűlés 11 éven át a jóval 
magasabb fogyasztói árindex figyelembe vételével állapította meg a bérleti díjakat.  
Javaslatára 2002-ben a Közgyűlés felülvizsgálta ezt az állapotot, beemelte a rendeletbe, hogy 
a továbbiakban a fogyasztói árindex alapján kell meghatározni a bérleti díjakat. Csak nem 
korrigálta a korábban megállapított bérleti díjakat, így magasabb lett az induló bérleti díj. Az 
önkormányzatnak az üzletközpontok építését segítő ingatlan értékesítéséből 2010-ig közel 10 
milliárd forint árbevétele származott. Az ingatlanértékesítés tette lehetővé a nyugati és hazai 
multik Kaposvárra települését. Ennek következtében a kiskereskedők forgalma fokozatosan 
csökkent. Az elmaradt korrekciók megnehezítették a kaposvári kiskereskedők 
versenyképességét.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3255   Száma: 14.11.13/17/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
245/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kaposvári, fiatal, 35 év 

alatti vállalkozók vállalkozásainak létrehozását, illetve megerősödését segíteni kívánja 
belvárosi önkormányzati tulajdonú üres üzlethelyiségek kedvezményes bérbeadásával. A 
program céljára Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kijelölt helyiségek körét a 
következő helyiségekkel bővíti: 

 
Kaposvár, Kossuth Lajos utca 15. (összes alapterület: 42 m2) 
Kaposvár, Kossuth Lajos utca 15. (összes alapterület: 27 m2). 
Kaposvár, Fő utca 21. (összes alapterület: 31,46 m2) 
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       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti nem lakás célú helyiségekre vonatkozó, 
a 111/2014 (V. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott tartalmú pályázati kiírás  
2015. december 31. napjáig történő folyamatos közzétételére a Polgármestert 
felhatalmazza. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2014. november 21. (pályázat megjelentetése) 
 
2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) 

pontban írt felhívásra benyújtott pályázatokat a Közgyűlés utólagos tájékoztatási 
kötelezettsége mellett elbírálja. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. december 31., illetve folyamatos 
 
 

-----18. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által 2014. évben fizetendő bérleti díj  
megfizetésének átütemezéséről----- 

 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Támogatja a KAVÍZ igazgatójának a cég veszteségének 
átütemezésére vonatkozó kérését, mert szokatlan okra hivatkozik. Az elmúlt évtizedben 
többször volt már csapadékos időjárás, de sem a Vízmű Kft., sem a KAVÍZ Kft. nem volt 
veszteséges emiatt. Sőt a Vízmű Kft. évről évre osztalékot fizetett az önkormányzatnak, annak 
ellenére, hogy az önkormányzat alacsonyan tartotta a víz- és csatornadíjat. A vízművek 
üzemeltetésének jelentősége jelentősen romlott amióta az önkormányzat megvette a 
vízműveket a profitéhes magánszemélyektől. A negatív gazdasági folyamat a Kapos Holding 
szárnyai alatt tovább erősödött. Úgy gondolja, hogy a veszteség forrása egyrészt az állami 
díjmegállapításban, azaz a rezsicsökkentésben, másrészt a Kapos Holding vagyonkezelő  
tevékenységében keresendő, ami nem elhanyagolható költséget jelent a korábban 
nyereségesen gazdálkodó cégnek. A KAVÍZ veszteségét előbb-utóbb azoknak kell 
megfizetni, akik a rezsicsökkentés előnyét élvezik.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3256   Száma: 14.11.13/18/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
246/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KAVÍZ Kft. által 2014. évben 
fizetendő bérleti díj megfizetésének átütemezéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy hozzájárul a KAVÍZ Kft. által a 2014. évben fizetendő vízi-közmű bérleti díjból nettó 80 
millió Ft 2015. évre történő átütemezéséhez, azzal, hogy az átütemezett összeg 2015. január – 
augusztus hónapokban 8 havi egyenlő részletekben kerüljön megfizetésre és felhatalmazza a 
polgármestert a részletfizetési megállapodás aláírására 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 30. (a részletfizetési megállapodás megkötésére) 
 
 
-----19. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város 

nemzetiségi önkormányzatai megállapodásáról----- 
 
 

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

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

 
 

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

#: 3257   Száma: 14.11.13/19/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
247/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát  
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2014. november 15. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2014. november 15. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2014. november 15. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2014. november 15. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2014. november 15. 
 
 

-----20. Előterjesztés a Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti helyiségek 
hasznosításáról----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 

Miháldinecz Gábor képviselő: Kérdése volt, van-e információjuk arra, hogy a toponári 
polgárőrség cserébe megpróbálja növelni a létszámot? Hiszen a toponáriak igényelnék, a 
biztonságérzetük megnőne. 
 
Szita Károly polgármester: Elvárásuk lesz a szerződésben, amikor a helyiséget bérbe adják 
részükre. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Mihalecz András tanácsnok: Elvárásuk, nekik pedig szándékuk, ezt folyamatosan jelzik a 
toponári részönkormányzat felé. Amikor az előterjesztés a részönkormányzathoz került, akkor 
elfogadták. Egy kiegészítéssel, hogy rendszeresen, legalább félévente, de lehet, 4 évente 
adjanak egy jelentést a részönkormányzat számára, hogy érdemben mit tudtak tenni annak 
érdekében, hogy a toponáriak és a zártkertiek biztonságban élhessenek.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3258   Száma: 14.11.13/20/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
248/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 

1./ Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Toponári Polgárőr 
Egyesület részére közcélú adományként biztosítja a Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti 
(Hrsz.: 13151) volt orvosi rendelő,  valamint az üresen álló könyvtárhelyiség térítésmentes  
használatát, melynek össz. területe 72 m2, a megállapodás aláírásától számított 5 évre az 
alábbi feltételekkel: 
 

• az üzemeltetéssel kapcsolatos rezsi költség a Polgárőr Egyesületet terheli,  
• a használat joga másnak át nem engedhető, 
• a használat során keletkező hibaelhárítási munkákat, karbantartási, fenntartási 

feladatokat köteles a használó saját költségén elvégezni, 
• a helyiségekhez tartozó parkrész tisztántartásáról bérlő köteles gondoskodni, 
• az épület előtti közterületi járdaszakasz takarítása, síkosság mentesítése a 

lakásbérlőkkel egyeztetetten közös feladatuk. 
 

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

 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségeket  
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozza és a szükséges feladatok elvégzésére 
1000 e/Ft keretösszeget különít el a lakás-nem lakás célú ingatlanok felújítása új induló 
keret terhére.  
 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:        Molnár György   igazgató 
                                 Szirják  Imréné    igazgató  
Határidő:                  2014.  december 31.  
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-----21. Tájékoztató az önkormányzatok koncepció készítési kötelezettségére vonatkozó 
jogszabályi változásról----- 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3259   Száma: 14.11.13/21/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
249/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az 
önkormányzatok koncepció készítési kötelezettségére vonatkozó jogszabályi változásról szóló 
tájékoztatót és úgy határozott, hogy a költségvetési koncepció tárgyalását leveszi 
napirendjéről. 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
-----22. Előterjesztés a taszári Polgári Terminál térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó kérelemről----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3260   Száma: 14.11.13/22/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
250/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
1. 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 Taszár 037/2 hrsz-ú, „kivett repülőgép-irányító/repülés céljára 
szolgáló terület/ és polgári terminál” megnevezésű ingatlan állami tulajdonban lévő 9/20-ad 
tulajdoni hányadának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes 
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 a 
repülőtér megnyitása esetén az ingatlant repülőtéri terminálként kívánja hasznosítani, addig 
pedig az Önkormányzat egyéb átmeneti hasznosítási formát keres. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2014. november 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. május 31. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Taszár 
037/2 hrsz-ú ingatlan 9/20-ad tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz gatóság és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. május 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Taszár 
037/2 hrsz-ú ingatlan 9/20-ad tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. május 31. 
 
 

-----23. Előterjesztés a Békevár Baptista Gyülekezet területbérleti kérelméről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3261   Száma: 14.11.13/23/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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251/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 5504/20 hrsz-ú 
ingatlan 508 m2 nagyságú területét, 2014. december 01. napjától 2019. november 30. napjáig 
tartó határozott időtartamra, 80,-Ft+Áfa/m2/év minimum bérleti díjért pályázat útján, „óvodai 
udvar” funkcióra bérbe adja az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2014. november 20. (pályázat megjelenése) 
 
 

-----24. Előterjesztés a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési alapítvány 
ingatlanhasználati kérelméről----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Először pozitívan érdeklődve olvasta ezt az előterjesztést, 
amiből egy alapítvány terveit ismerhetett meg. Kaposváron szeretne több dolgot 
megvalósítani. Ebben a pályázatban az alapítvány, mely 2013-ban alakult alap- és középfokú 
képzést akar megvalósítani.  Versenysportolók távoktatását, felnőtt oktatást, 
tehetséggondozást, Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel rendvédelmi képzést felsőfokon, 
inkubátorházat, többféle képzést, 300 fős kollégium létesítését, 100 munkahely biztosítását. A 
kérést komolytalannak, megalapozatlannak tartotta. A volt lőtér területét kérné 2 x 20 évre, de 
ide szeretné megvalósítani a város a biomassza erőművet is. Igazából nem tudja elképzelni,  
hogy 1 milliárd forintból, hogy lehet alapfokú, középfokú és egyetemi szintű oktatást képzést 
és egy 300 férőhelyes kollégiumot megvalósítani.  A városnak a Klebelsberg Kollégium 
megvalósítása több mint 2 milliárd forintba került. Ha mégis lenne komoly szándék az 
elképzelésben, akkor kérjék a várostól egy üresen álló iskola biztosítását és ott valósítsanak 
meg oktatást és képzést. Nem támogatja, még a feltételes határozatot sem. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Annyit fűzött az előterjesztéshez, hogy a 450 fős Klebelsberg 
kollégium teljes bekerülési összege 2 milliárd 40 millió forint. Az itt felsorolt területek a 
20/2012. EMMI rendelet, mely a nevelési,  oktatási intézmények működéséről szól, annak 
mellékletében van felsorolva az intézmények eszközjegyzéke. Úgy gondolja, hogy ennyi 
pénzből azok az eszköz szükségletek nem biztosíthatóak. Érdemes lenne megnézni, hogy 
ezekre a területekre van e képzés a városban. Nem biztos, hogy ez a képzési forma kell ide 
Kaposvárra és ez a 2 x 20 évre szóló, ellenérték nélküli kérvény nagyon hosszú idő.  
  
Felder Frigyes tanácsnok: Elfogadva az előtte szólók hozzászólását, véleménye szerint 
teljesen támogatható az előterjesztés feltételes módban. Szerinte fogadják el,  ez semmibe nem 
kerül, a részletek pedig közben kialakulnak. 
  
Szita Károly polgármester: A polgármester felelőssége az, amikor mérlegel, hogy egy 
előterjesztés bekerüljön-e a képviselőtestület elé, ami számára megalapozatlan. E tekintetben 
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kicsit figyelmetlen volt, mert aláírása előtt olvassa el az előterjesztést, nem biztos, hogy 
beterjesztette volna. Mivel feltételes módban fogalmaz, osztva Szép Tamásnak az 
aggodalmait, fogadják el a határozati javaslatot, aztán meglátják mi lesz. Tiszteletben tartja 
mindenkinek az ellenvéleményét.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3262   Száma: 14.11.13/24/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 52,95 50,00 
Nem 2 11,76 11,11 
Tartózkodik 6 35,29 33,33 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
252/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy nem támogatja az „Ökováros 
Tudásközpont- Kaposvár” projekt megvalósítását.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2014. november 30. (határozat közlése) 
 
 
-----25. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I.29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3263   Száma: 14.11.13/25/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
253/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és  elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2014. évben hatályos lakossági és közületi 
közszolgáltatási díjakat 2015. január 1-től nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2014. november 20. (határozat közlésére) 
 
 

-----26. Előterjesztés a 2015. évi városi rendezvényekről szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Azért kérte a kollegákat, hogy ne most terjesszék a Közgyűlés 
elé, mert nem tud hozzá költséget tenni. Egész addig, amíg nem látható pontosan, hogy 2015. 
évben milyen gazdálkodási feltételeik lesznek. Mennyi lesz az állami támogatás 2014. évhez 
képest, ne készítsenek előterjesztést. Egy viszont látszik, hogy a közétkeztetésben jelentős 
mértékű támogatás csökkenéssel számolhatnak. A másik, amit nem látnak tisztán a 
segélyezési rendszer teljes átalakulása. Több százmillió forint önkormányzati kiegészítést 
hozhat, az előző évekhez képest, azzal együtt, hogy minden segélyformát gyakorlatilag 
felváltja az önkormányzati támogatás. Több ellátási forma kerül megszüntetésre. Január végén 
szeretnék behozni rendkívüli ülésen a 2015. év költségvetésének a tárgyalását és azt követően 
tárgyalnák meg az előterjesztést.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3264   Száma: 14.11.13/26/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
254/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. évi városi 
rendezvények című előterjesztést a napirendről leveszi, és a pénzügyi finanszírozás 
feltételeinek biztosítása esetén terjeszti a Közgyűlés elé. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:            értelem szerint 
 
 

-----27. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodásról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Sajtótájékoztató megtartására fog sor kerülni,  amely az eddigi 
tapasztalatokról számol be. Nem kevés pénzt költöttek és eddig 76 db internet alapú térfigyelő  
kamerát szereltek fel. Ezek pozitív tapasztalatok, de tábornok úr fogja értékelni, hogy a 
bűnelkövetés szempontjából mit jelentenek a közterületeken elhelyezett kamerák. Szándékuk 
az, hogy a kamerarendszert bővítsék. Azt, hogy milyen ütemben tudják bővíteni és hány 
kamerát tudnak felszerelni a költségvetésben fogja behozni. Szeretnék a célkitűzést, a 
városban 144 kamerát látni. Az a kérésük, hogy a rendőrséggel kötött megállapodásukat 
vitassák meg, azt követően pedig fogadják el. 
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-----Kérdések----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: A Jogi Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést. A hivatal és 
rendőrség tárgyalását követőn az együttműködési megállapodás 3 pontban módosul, melyet a 
bizottság elfogadott. Tájékoztatta a képviselőket a módosítási javaslatokról. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Az a lakossági tapasztalata, hogy most többen úgy gondolják, ha a 
város be lesz kamerázva, akkor a kamerák mindent látnak és nincs kötelességük bejelenteni a 
szabálysértéseket, vagy bűncselekményeket. Az volt a javaslata, hogy a kommunikációban 
érdemes lesz megerősíteni, hogy bár be van kamerázva a város, de nem ölbe tett kézzel kell 
nézni az eseményeket, hanem a bejelentéseket meg kell tenni.  
  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3265   Száma: 14.11.13/27/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
255/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
önkormányzati beruházásban megvalósult videokamerás közterületi térfigyelő rendszer 
hatékony működtetése érdekében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő, az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást, az alábbi módosított tartalom 
szerint aláírja. 
 
A megállapodás kiegészül az alábbi 6. ponttal és 36. ponttal, azzal egyidejű leg a pontok 
számozása értelemszerűen változik, és a 14. pont pedig az alábbiak szerint módosul. 
 
„6.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az SMRFK javaslatait a kamerák áthelyezése, a rendszer 
bővítéséből adódó új kamerák telepítése során kikéri, s azokat lehetőségeihez mérten 
figyelembe veszi. 
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14.) A Hivatal vállalja, hogy karbantartási szerződést köt, melynek alapján biztosítja, hogy a 
hiba elhárítását – bejelentéstől számított – soron kívül, de legkésőbb 24 órán belül megkezdi. 
 
36.) Jelen együttműködési megállapodás 29.) pontja – a teljesítést követően – 2014. december 
5-én hatályát veszti.” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   2014. december 15. 
 
 

-----28. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3266   Száma: 14.11.13/28/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
256/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 226/2013. (XI. 14.) 

önkormányzati határozatát visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 233/2013. (XI. 14.) 
önkormányzati határozat 2. pont d) alpontjának határidejét 2014. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2014. december 31. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 204/2012. (XI. 15.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2014. december 31. 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 87/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
    Molnár György igazgató 
 Határidő:  2014. december 31. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 95/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2014. december 31. 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2014. (VI. 12.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2014. december 31. 
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8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 129/2014. (VI. 12.) 
önkormányzati határozat határidejét 2014. november 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Szerb György sportreferens 
 Határidő:  2014. november 30. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 141/2014. (VI. 12.) 

önkormányzati határozat határidejét 2014. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2014. december 31. 
 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2014. (VI. 12.) 

önkormányzati határozat 1. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 146/2014. (VI. 12.) 

önkormányzati határozat pályáztatásra vonatkozó határidejét 2014. november 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2014. november 30. (pályáztatás) 
 
12.) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 154/2014. (VI. 

25.) önkormányzati határozat 2. pontját visszavonja. 
 

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

 
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ring Sport Club sportolóinak a Dózsa 

Edzőcsarnokban történő elhelyezéséhez szükséges feltételek biztosításához 
3.200.000.- Ft-ot biztosít a céltartalékban elkülönített működési tartalék keret 
terhére a munkákat végző beruházó részére.  

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

         
c) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ring Sport Club részére a Dózsa 

Edzőcsarnok használatáért fizetendő bérleti díj és rezsi költségek pénzügyi 
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fedezetére a használat időtartamára a céltartalékban elkülönített működési tartalék 
terhére havi 170.000 Ft-ot biztosít. 

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

 
d) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 154/2014. (VI. 

25.) önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2014. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:                 Szita Károly polgármester 

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

 
13.) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2014. (VI. 

25.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2014. december 31-re 
módosítja. 

 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Molnár György igazgató 

Határidő:               2014. december 31. 
 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2014. (VI. 
25.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2014. december 31-re 
módosítja. 

 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Molnár György igazgató 

Határidő:               2014. december 31. 
 
14.) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 163/2014. (VIII.  

26.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2014. december 31-re 
módosítja. 

 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Molnár György igazgató 

Határidő:               2014. december 31. 
 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 163/2014. (VIII.  
26.) önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2014. december 31-re 
módosítja. 

 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     Molnár György igazgató 
                                                      Szerb György sportreferens 

Határidő:               2014. december 31. 
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15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 165/2014. (VIII. 26.) 
önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

Határidő: 2014. december 31. 
 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 8241 hrsz-

ú, „kivett általános iskola” megnevezésű, természetben Kaposvár, Bartók Béla u. 10. 
szám alatt található ingatlanon a Magyar Nemzeti Levéltár részéről tervezett építési 
munkálatokhoz (technikai épület bontása, átalakítás, bővítés) tulajdonosi hozzájárulást  
ad. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 

17.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 181/2014. (VIII. 26.) 
önkormányzati határozat 13. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

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

 
 

-----29. Előterjesztés a Sportcsarnok mosdó felújításhoz TAO pályázati önrész 
biztosításához----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Ezek a nézőtéri mosdókat jelenti, akik járnak a Sportcsarnokban, 
ismerhetik azok állapotát, ráfér mindegyikre a felújítás. Erre sikerült TAO pénzt szerezni, az 
előterjesztés pedig arról szól, hogy az önrészt vállalja a város. Gratulált Dér Tamás 
alpolgármester úr részére, aki a Sportcsarnok vezetője ként kapta meg a Takács Tamás  
Emlékdíjat, szakmai elismerésként. 
  
 

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

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

#: 3267   Száma: 14.11.13/29/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
 
257/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola részére 1.953.700 Ft TAO pályázati önrészt biztosít a Kaposvári Sportcsarnok 
közönség mosdóinak felújítására az Önkormányzat 2014 évi költségvetési rendelete 
céltartalékában elkülönített működési tartalék terhére. 
 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

       Szerb György sport referens 
Határidő:               2015. január 30.  
 
 

-----30. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2014. III. negyedév)----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3268   Száma: 14.11.13/30/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
258/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2014. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

#: 3269   Száma: 14.11.13/31/0/A/KT 
Ideje: 2014 november 13 11:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
259/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2014. évi 
költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
A napirend folytatásaként a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

Napirend utáni felszólalás 
 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Kováts Imre képviselő úr 
napirend utáni felszólalásra kért lehetőséget. A következő kellékekkel kéri ezt követően 
felszerelni mind a napirend előtti, mind a napirend utáni felszólalásokat. A Szervezeti és  
Működési Szabályzatunk leírja, hogy a város egészét érintő, halaszthatatlan okból tehető, 
írásban kell közölni a felszólalás tárgyát és okát. Mivel egy napirend előtti felszólalás lehet,  
az a frakcióknak jár, ezért Mihalecz András tanácsnok úr figyelmét hívta fel, hogy 
amennyiben nem látják el ilyen kellékekkel és indokokkal nem fog tudni biztosítani 
lehetőséget napirend előtti felszólalásokra. Minden képviselőt tájékoztatta, hogy napirend 
utáni felszólalás esetén hasonlóképpen fog eljárni, a mai alkalmat kivéve, amikor nincsenek 
felszerelve ilyen kellékekkel. 
 
Kováts Imre képviselő: „Tisztelt Polgármester Úr! A Közgyűlés Szervezeti és Működési 
Szabályzata minden képviselő számára egyenlő jogokat biztosító, demokratikus jogintézmény 
volt. Ma már egyre kevésbé az. A polgármestert a közgyűlési többség a legutóbbi 
Közgyűlésen is olyan jogokkal ruházta fel, amely jelentős túlhatalmat biztosít számára. 
Korábban több helyi rendeletben ugyancsak túlhatalmat biztosító hatáskörök kerültek 
beépítésre. Ő nem is rejti véka alá, jól érzi magát ebben az antidemokratikus jogszabály 
környezetben, amely demokrácia felfogását tükrözi. Nem a szerénysége, az önétől eltérő  
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vélemények megfogalmazói, azaz aki nemmel szavaz, az nagyképű, flegma, pökhendi, a 
kaposváriak ellensége és számíthat megtorlásra. Az együttműködés egyetlen feltétele ön 
szerint a kritikátlanság. Ennek szellemében ismét megüzente, bárki, csak Kováts Imre nem 
lehet tanácsnok, a pénzügyi bizottság tanácsnoka. Ön ismét kiásta a csatabárdot. 
Tapasztalhattuk az elmúlt hónapokban, hogy a törvények iránti tisztelet hiánya, a 
nagyképűség, a pökhendiség hogyan juttatta börtönbe a FIDESZ frakció egyik volt tagját, aki 
szerénységre, visszafogottságra, törvények iránti tiszteletre intette volna képviselő társukat, 
egyetlen FIDESZ frakció tag sem volt ilyen. Sőt ellenkezőleg. Tisztelt Polgármester Úr! Ma 
már többször elmondtam, ne a kritikusok között keresse az ellenséget. Ha nyitott füllel járna a 
városban, akkor meghallhatná, hogy az a képviselő, aki az alakuló közgyűlésen, patetikus 
hangon, történelmi léptékűnek nevezte a Bereczk Sándor felújítási programot, széltében 
hosszában hangoztatja, hogy a polgármester dilettáns, mert szakmai véleménye szerint az 
útfelújítások megelőzték a közművek cseréjét. Meghallhatná azt is polgármester úr, hogy 
egzisztenciális elkötelezettjei együttműködésre egyre alkalmatlanabbak, agresszív despotának 
tartják. Aki rendelkezik minimális történelmi ismeretekkel, az tudhatja, a diktatúrák előbb 
utóbb megbuknak. A cézárokat körülvevő Brutusok bevégzik a nép akaratát. Agóránk már 
van, jó esetben a nép visszahozza a cserépszavazást és a túlhatalomra törő, királyként 
viselkedő vezetőt száműzik. Csak legyen hova mennie Athénből. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.”  
 
Szita Károly polgármester: Nagyon köszönte ez után is a kaposváriaknak, hogy egy 
hónappal ezelőtt megtisztelték azzal az óriási bizalommal, hogy hatodszor is polgármesterré 
választották. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 
 

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


