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Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  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 0 - 
  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. Köszöntötte mindazokat, akik a Kapos Televízión nézik végig a mai 
képviselő-testület ülését, kollégáit, sajtó munkatársait és a meghívott vendégeiket. A jelenléti 
ív alapján megállapította, hogy a testület 18 tagja közül 17 jelen van, a Közgyűlés 
határozatképes. 
 
Kérte a testület döntését a napirend elfogadásáról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3369   Száma: 15.01.22/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 08:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
1/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének napirendjét elfogadta. 
 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
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3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

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

 
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 

használatba adásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
 

7. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Jenei Zoltánné irodavezető 

 
8. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
 
Szita Károly polgármester: Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az elmúlt évben tartottuk 
az ezt megelőző Közgyűlést és ilyenkor röviden be szoktam számolni Önöknek, hogy mi 
történt a mai, illetve az ezt megelőző képviselő-testületi ülés között. Mindenekelőtt véget  
értek az ünnepek és elkezdődött januárban a munka. Talán nem kerülte el a figyelmüket, hogy 
nagyon kedves jelképet helyeztünk vissza az Ady Endre utcába, egy volt cégért a „Fekete 
elefánt” iparos cégért. A Városszépítő Egyesület döntött úgy és Szabó Tamás bádogosmester 
pedig elkészítette annak a hű mását, ami 100 esztendővel ezelőtt volt kint egy 
fűszerkereskedést jelzett. Az országban, abban az időszakban a „Fekete elefántokat” ha 
meglátták, mint cégért és oda bementek, akkor tudták, hogy fűszereket, teát fognak tudni 
vásárolni. Ez volt a fűszerkereskedésnek a jelképe. Abban bízik, hogy a régi cégérek előbb, 
vagy utóbb visszakerülnek a majd megszépült homlokzatokra.  
Átalakították a roma ösztöndíjat, ha visszaemlékeznek rá a képviselői döntés értelmében és az  
új átalakított roma ösztöndíjnak az első átadása most történt meg. 24 fiatalt támogattak azzal a 
szándékkal, hogy az általános iskola elvégzését követően vagy gimnáziumba megy, vagy 
szakmát tanul. A szakmunkásképzőt jó eredménnyel elvégzi, ha gimnáziumba megy, jó 
eredménnyel elvégzi, vagy legalább továbbtanul. Egyetemista fiatalokat is támogattunk ezzel 
az ösztöndíjjal, bízva abban, hogy diplomát szereznek egészségügyben, közbiztonság 
szakterületén, az igazgatás szakterületén és a pedagógia szakterületén, és ezzel tudnak segíteni 
az ő, illetve a mi közösségünkön is. 4 és 16 ezer forint közötti havi ösztöndíj az, amely jár, de 
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kiváló tanulmányi eredményeket kell elérni, ahhoz, hogy ezt meg tudják kapni. Jelezte, hogy a 
Bursa Hungarica ösztöndíjat, amely a kaposvári fiataloknak szól a jövő héten adják majd át. 
Januárban történt, hogy hosszú évek hagyományainak megfelelően fogadták a helyi adózókat, 
mégpedig a legtöbb adót befizető kaposvári cégek vezetőit és munkavállalóiknak képviselőjét.  
1,3 milliárd forint volt az iparűzési adó, amit a legnagyobbak befizettek. Arra kértem ezen a 
találkozón a cégeket, hogy előttünk van az új európai uniós ciklus, minden egyes lehetséges  
pályázatot használjanak ki annak érdekében, hogy megerősödve, közös céljainkat még 
hatékonyabban el tudjuk érni. Emlékezve a 90-es évek elejére, amikor kitalálták azt a kettős 
költségvetést, amit az állam is  alkalmaz, amikor működési és felhalmozásira osztotta a 
költségvetést, akkor javasoltak egy harmadik költségvetési rubrikát a vagyoni költségvetést. 
Ez a három mutatná igazából, hogy lehet gazdálkodni. Szerénységgel mondva az  
előterjesztője volt abban az időszakban. Ez még hiányzik, mert a vagyoni költségvetésben 
kellene, hogy szerepeljen az iparűzési adó és nem a működést kellene, hogy finanszírozza. Az 
a cél, hogy az iparűzési adó egyre kevésbé finanszírozza majd a működést, egyre inkább a 
vagyont, a gazdaságot és a fejlesztéseket. Talán egy idő után eljutnak idáig. 
Ha még nem látták azokat a piciket, menjenek le az uszodába és a jégcsarnokba. Az óvodában 
úszni tanulnak óvodásként, a jégcsarnokban pedig korizni. Menjenek le, beszélgessenek 
velük, a két edzővel és beszélgessenek a szüleikkel, és hallgassák meg van-e értelme csinálni 
ezt a két programot. Annak alapján döntsék el Önök, hogy milyen véleményt formálnak meg, 
amikor róluk van szó.  
A Bereczk II programot a Laktanya utca és a Fenyves utca felújításával fejezték be az elmúlt 
esztendővel, azzal a szándékkal, hogy idén is, a költségvetésben érinteni fogják, az út és járda 
felújítások folytatódni fognak Kaposváron.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a rövid története az elmúlt egy hónapnak, amelyek, az 
ünnepeket is magába ölelték. Nem szóltam az Adventről és a Szilveszterről, de aki itt volt az 
élvezhette.  
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: „Nem is olyan rég volt talán a novemberi képviselő-testületi 
ülésen, amikor megtárgyaltuk és elfogadtuk a város polgáraival közösen készített „Hiszünk 
Egymásban” címet viselő  várospolitikai programunkat, amely része a „Kaposvár a 
legfontosabb” várospolitikai programnak, melyet 2010-ben alkotott meg a város  és az évtized 
végéig szóló programként fogalmazta meg. Visszatekintve erre az időszakra nem volt könnyű, 
de azt hiszem, hogy nyugodt szívvel elmondhatom azt, hogy erős város lettünk, melyre 
kivétel nélkül minden kaposvári méltán lehet büszke. Felsorolni is hosszú, ha belegondolnak. 
Felsorolni is  hosszú, hogy mi az, amit csupán az elmúlt szűk másfél esztendőben 
létrehoztunk, de hogy 2011-től számított az, amit létrehoztunk annak pedig igen hosszú a 
listája. Engedjék meg csak azért, hogy emlékezetünk frissüljön és tudják azt, hogy mire is 
épül többek között a 2015-ös program. Néhányat felsoroljak ezek közül tényleg a teljesség 
igénye nélkül Nagypiac, gyógyfürdő, ipari-park, Honvéd-Petőfi szociális város rehabilitáció, 
Nádasdi utcai város rehabilitáció, Desedai Látogatóközpont, desedai kerékpárút, desedai 
hidak, több mint 400 helyen végrehajtott út és járda felújítási programot magába ölelő  
Bereczk Sándor Program, dinamikus utas tájékoztató rendszer, ami megvalósult. Az 
árvíztározó, bővítettük a távfűtést, felújítottuk a Rippl-Rónai Villát és mindezek mellett 
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növeltük a város vagyonát. Tényleg a teljesség igénye nélkül ezeknek a legjelentősebb része a 
szűk elmúlt másfélév volt az Önök jóvoltából is, amit sikerült megvalósítani. Ennek 
eredményeként egy történelmi megújuláson ment végig városunk. Erős közösség lettünk és 
erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt nyugodt szívvel és többször is elmondhatom, de nem 
állunk le, és épp ezért 2015. is erről fog szólni. 2015. most már a hírekben Önök is 
olvashatják, hogy áprilisban és őszig folyamatosan jelennek meg az új európai uniós ciklusra 
vonatkozó pályázati kiírások. Ez az esztendő a pályázatok kiírásának, illetve a pályázatokon 
való részvételnek az esztendeje lesz. Épp ezért, hogy ezeket a lehető legtöbb pályázaton, a 
lehető legtöbb sikerrel tudjunk részt venni ebben a költségvetésben 50 millió forintot 
különítettünk el pályázat előkészítése, illetve pályázat írásra. Meglátjuk, hogy milyen 
pályázatok lesznek, meglátjuk, hogy mit igényel inkább. Remélem, ezt nem kell kimeríteni,  
egy bővebb keretet hagytunk jóvá, hogy nehogy lemaradjunk valamirő l, amiről úgy 
gondoljuk, hogy szüksége van a városnak. A célunk 2015-ben is az, hogy annak a célnak 
feleljünk meg, amit 2020-ig kitűztünk önmagunknak, hogy valósítsuk meg Kaposváron a 
piacgazdasági értelembe vett teljes foglalkoztatottságot. Vagyis mindazok, akik dolgozni 
akarnak, azok munkához jussanak. Mindazok, akik munkával akarják eltartani önmagukat és  
családjukat, kapják meg ezt a lehetőséget. Azért is tartom nagyon fontosnak, mert eltökélt 
vagyok jó magam, de a kaposváriak többsége is abban, hogy munkára és ne segélyre alapuló 
társadalmat és várost építsünk, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ebben a stratégiai 
irányban egyet tudjunk érteni. Ha ebben a stratégiai irányban nem értünk egyet, akkor teljesen 
mást gondolunk a világról, amit persze lehet okkal, indokkal megfogalmazni. Azt gondolom, 
hogy ez az a cél, ahol a lehető legközelebb kerülhettek e tekintetben az álláspontok. Ugyan 
csökkent az elmúlt év hasonló időszakához képest, jelentősen csökkent a munkanélkülieknek 
a száma, de még mindig sokan vannak, akik munkával akarnak kenyeret keresni és nem 
segélyből élni. Erről szól a 2015. is, és arról is szól, hogy ez volt a sava-borsa, s akik akkor 
nem szavazták meg most megbánták, mert elgondolkodtak rajta, hogy mi volt a sava-borsa, 
mikor a növekedési zónákra, a Tudás-Parkra nyújtottuk be a pályázatot. Ennek az a sava-
borsa, hogy 12 olyan projektet készítünk majd elő ebből – reményeink szerint, nem tudom, 
hogy elnyerjük e, ha elnyerjük a pályázatot – az elnyert pályázathoz, amelyek már olyan 
projektek lesznek, ha 98 %, hogy egész biztos el is fogjuk nyerni a pályázatot, akkor azt 
benyújtjuk. Erről szól a történet. Azokra a beruházásokra, fejlesztésekre, amik ennek az  
egésznek a keretén belül lesznek kidolgozva. Azért is egyetem a konzorciumvezető – a 
Kaposvári Egyetem – élelmiszer gazdaság, mint a munkahelyteremtés számunkra az egyik 
nagyon fontos területe a gépipar, illetve a turizmus mellett, mert megnövekedett az élelmiszer 
kereslet. Az élelmiszer keresletnek jelentősen megnövekedtek az importjai. Elmennek egy 
boltba, láthatják azt, hogy mennyi import élelmiszer terméket láthatnak a polcokon és az  
élelmiszereknek megnövekedett jelentősen az importja. Kíméletlen árversenyre kényszeríti a 
magyar élelmiszer előállítókat, a fogyasztókat pedig az igénytelenebb, bár olcsóbb termékek 
vásárlására kényszeríti. Ez van, ha bemegyünk egy áruházba és ez van, amit tapasztalunk. Az 
apró betűket nem nagyon olvassuk el, nagy az import, levesszük a külföldön gyártott 
élelmiszert. Olcsóbb a külföldön gyártott élelmiszer, nem olyan minőségű, és ebből az alakul 
ki, ami kialakul és nyilvánvaló a vevőt az inspirálja legjelentősebben, mennyit kell fizetnie, 
azért az élelmiszeripari termékért. Minden, a magyar élelmiszerek minőségi előnyének 
leértékelődéséhez és az élelmiszeripar folyamatos és jelentős piacvesztéséhez vezetett. Ha 
megnézik és előveszik csak a négy nagy élelmiszeripari cégnek a különböző forgalmait, a 
belföldi,  magyarországi forgalmát, akkor ezt láthatják. Ezért veszítettek piacot, ezért nem 
tudták a termékeiket – mert jött be az import – megfelelően értékesíteni. Főleg a nagy multik 
voltak azok, akik csak az utóbbi években jelenítették meg, akkor sem igaznak mondott 
magyar sarkot, hogyha emlékeznek rá azzal próbálták az áruikat eladni. Külön létrehozták a 
magyar zászlós standokat, az esetek jelentős részében köze nem volt a magyar zászlóhoz, 
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vagy csak 5 % részarányban a boltban található termékeknek a magyar termékhez, a többi 
pedig import termék volt. Ezek alakultak ki, ezt kell áttörni, mert különben nem fog tudni 
növekedni a hazai gyártóknak a belső  piaca. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen 
elengedhetetlen olyan hozzáadott értékű és kiváló minőségű termékek előállítása, amelyek az 
ár értékarányban is tudni fogja azt, hogy versenyképes legyen, az amúgy rosszabb minőségű,  
de olcsóbb élelmiszeripari termékkel szemben. Ehhez pedig tudást kell átadni a 
vállalkozóknak. Ez a tudás így teremtődhet meg, ennek a Tudás-Parknak a részeként az 
egyetem konzorciumi vezetésével, hogy átadja a kaposvári vállalkozóknak azt a kidolgozott 
tudást, amely hozzáadott értéket termelve az élelmiszer piacon több terméket megfelelő  
árérték aránnyal el tudnak adni és azt remélem, hogy Magyarország meghatározó agrár-
élelmiszeripari flasztere alakul ki kaposvári központtal, mert ez a lényege ennek az egésznek. 
Magyarország meghatározó agrár-élelmiszeripari flasztere alakuljon ki Kaposvár központtal, 
mert itt pályáztunk csak ezekre a célokra. Többi egyetem – azt hiszem 6 vagy 7 pályázat 
érkezett be – nem az élelmiszergazdaságot célozta meg, amikor a Tudás-Parkot hozta létre.  
A tavalyi esztendőben és az a célunk, hogy az idei esztendőben is annyi embernek adjuk meg 
a közcélú, és a közhasznú munkának a lehetőségét, amennyit biztosítanak számunkra, vagyis 
amennyire lehetőségünk van. Tavaly mintegy 700 főt foglalkozattunk közcélú és a közhasznú 
munka kapcsán. Én egész biztos vagyok benne, hogy ez az esztendő is erről fog szólni. Ebben 
az esztendőben is mindazok, főleg az alacsonyabb iskolai végzettségű emberek, mindazok, 
akik ezt a munkalehetőséget vállalják, azok munkalehetőséghez fognak jutni. Ebben egész 
biztos vagyok. Nem tudjuk, hogy lesz-e önrész és milyen mértékű a közhasznú és a közcélú 
munkahelyek, de hát azt az elvet fogadjuk, hogy segély helyett munkát adjunk. Nem tudjuk, 
hogy lesz-e és milyen mértékű, most a költségvetésben 50 millió forintot tettünk be 
önrészként, hogy ezt a lehetőséget tudjuk biztosítani. Az út és járda felújításokra 340 millió 
forint van a mostani költségvetésben, amelyik a harmadik legtöbb az elmúlt másfél 
évtizedben. A Németh István fasort fogjuk befejezni a déli oldalát, egészen le az 503-asig, a 
Virág utcáig. Ezzel párhuzamosan el fog kezdődni, most van a pályázati kiírása, a kórház 
utolsó ütemének a beruházása is. Itt majd arra kell számolni, hogy lesz egy 60 méteres 
szakasz a kórház előtt, ami nem lesz most felújítva, ki fog maradni a felújítási szakaszból, 
mert belülről nem tudnak daruzni a kórház építői, kívülről fogják felállványozni a darukat. Mi 
nem várunk arra, hogy ez elkészüljön, majd utólag a kivitelező megcsinálja, hanem megyünk 
tovább, mert különben nem végeznénk ezzel a munkával. Az ipartelepeknek és a környékén, 
főleg az Izzó utcai ipartelep, ahova több ezer ember megy dolgozni, annak a környékét 
hozzuk rendbe, kamionparkolóval. A Kenyérgyári utat felújítjuk, zebrákat alakítunk ki, vagy 
az Újmajorba kivezető utunkat, ott ahol szintén egy nagy létszámot foglalkoztató üzem van, a 
Lakimpex a munkába járóknak, illetve munkából jövőknek a közlekedési feltételein alakítunk. 
Szélesíteni kell azt az utat, mert két nagy kamion már nem fér el normálisan egymás mellett, 
erre fogunk összpontosítani. Aki velem együtt misére jár vasárnaponként, az láthatja, hogy a 
Donnerban épül a levéltár, aki nem annak most mondom, hogyha arra jár, láthatja, körbe van 
állványozva és épül magának a levéltárnak az épülete. Jó ütemben épül, ebben az évben egész 
biztos, hogy költözni fog az új helyére. Ki fog üresedni a jelenlegi levéltár épülete. Itt a 
Megyei Önkormányzattal már elviekben megállapodtunk, most kell konkretizálnunk, hogy 
milyen tulajdoni viszonyok mellett tudjuk elérni azt a célunkat, hogy felújítják a volt  
levéltárat. Oda ki tud költözni a Megyei Önkormányzat. A mostani Megyeháza, múzeum 
épületét, pedig tulajdonba vesszük az államtól, illetve a Megyei Önkormányzattól és átadjuk 
teljes egészében a múzeumnak. Kaposváron nem volt még a múzeumnak állandó épülete, 
szeretném Önöknek mondani. A múzeum eddig mindenhol csak vendég volt, amiben volt, az 
soha nem múzeumi épület volt. S talán ezzel el tudjuk érni ezt a célunkat. Ez egy hosszabb 
menet lesz, de el fogjuk tudni érni ezt a célunkat. 
Örülök neki, hogy folytatódik a Dombóvár-Kaposvár közötti vasútvonalnak a felújítása. 
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Remélem, hogy a nyár elejére be is fog fejeződni és az, hogy sikerül e elkezdenünk lecserélni 
az autóbuszainkat, azt nem tudom jelen pillanatban. Helyi járatú autóbuszainkat ennek az  
összege 3 milliárd forint, minden esetre a feltételes közbeszerzési eljárást mi kiírtuk ezekre. 
40 új buszt vásárolnánk, erről szól a feltételes közbeszerzés. Csuklósakat, illetve szólókat és 
gázzal járatott buszok lennének azok, amelyeket megvennénk. Majd meglátjuk, hogy sikerül e 
rá forrást adni, minden esetre a feltételes közbeszerzést kiírtuk. A következő Közgyűlésen 
fognak találkozni, amikor kérek Önöktől egy rendezési terv módosítást, amely arról szól,  
hogy a következő pályázatunk pedig arról szóljon, hogy a KVG jelenlegi telephelyén tudjuk 
kialakítani az autóbusz szervizünket, szervizparkunkat, telephelyet. 300 millió forintba kerül 
egy gáztöltő állomásnak a létesítése, ezt is meg kell csinálnunk. Elindulunk ezen az úton 
ebben az évben, mindennek egészen biztos, hogy nem lesz eredménye, de jelezni akarjuk, és  
jelezni kívánjuk, hogy milyen irányba megyünk és azért indultunk el erre is. 
 Ha belegondolnak az élhető és fenntartható város nélkülözhetetlen eleme a kerékpáros 
közlekedés is. Most olvastam egy kimutatást – lehet, hogy rosszul emlékszem –, hogy 
Európában dobogósok vagyunk a rendszeres kerékpáros közlekedésben. Mintha ez ragadt 
volna meg valamelyik olvasmányban, ha butaságot mondtam, elnézést kérek mindenkitől,  
mert lehet felületesen olvastam el.  Befejeződik ebben az esztendőben tavasszal a desedai 
kerékpárút félszigeten történő szilárdburkolattal való ellátása, ahol sáros időben most nem 
lehet kerékpározni. Most akkor tényleg száraz talppal, esőben is száraz talppal végig lehet  
menni a Desedán. Nagyon remélem, hogy elindul a kerékpárkölcsönzés is Kaposváron.  
Kórházról már beszéltem, hogy ebben az évben, a mi építkezésünk is, meg a kórház  
építkezése is biztos, hogy káoszt fog okozni az adott részen, de meg fogja érni. Jó esetben az 
onkoradiológiai üvegtetőt is meg fogjuk tudni építeni, ami nagyon fontos dolog ott, amit  
kialakítottunk a kórház környékén. Én változatlanul azt mondom és remélem, hogy az 
építkezés nem fogja alátenni a szándékainkat és elő  kell készíteni, mondom a műszaki 
bizottságnak, főmérnök úrnak is. Most el kell már kezdeni tárgyalni, hogy legkésőbb ősszel 
nyissuk meg a Bajcsy-Zsilinszky utca kórház által lezárt szakaszát. Most kezdjetek el 
tárgyalni, hogy úgy tudják ütemezni, meg úgy rakják félre a pénzüket is, mert ezt a kórháznak 
kell felújítani, ezt az útszakaszt, hogy tudjunk eljutni odáig, hogy itt megfelelő levegőhöz  
tudjon jutni a környék. 
Sportra is jut, sport beruházásokra ebben az esztendőben. 90 millió forintot találnak egy judo 
csarnok megépítésére, bővítésére, azzal együtt, hogy a Judo Szövetség is 90 millió forintot ad 
hozzá. Főjegyző úrék tárgyalták ezt le, köszönöm szépen nekik és gratulálok hozzá. Ezzel egy 
kvázi új, nagyobb judo csarnokot tudunk 180 millió forintból építeni. 1 milliárd 40 millió a 
Rákóczi Stadion felújítása. Itt a támogatási szerződést már megkötöttük. Én nagyon remélem, 
hogy az építési engedély is hamarosan megérkezik, bízom benne. A héten meg lesz, mondja 
főjegyző úr és akkor meg lesz ennek is a közbeszerzési kiírása. 25 millió forint az az összeg, 
amiért a kajak-kenu csónakháznak a tetejét teljesen felújítanánk, mert ott kell kezdeni 
magának a csónakháznak a felújítását, mert ázik be, addig nem érdemes ott semmit csinálni.  
Ebben az évben arra fogunk költeni, ezt is támogatja egy Kajak-kenu Szövetség, mi is  
kiegészítjük.  
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ezt is megtalálják az előterjesztésben, ha figyelmesen 
olvassák. Egy társadalom életében a legfontosabb közös érték a rend. Akinek tisztességesek a 
szándékai Kaposváron az nem háborodik fel azon, hogy az önkormányzat minden olyan 
eszközt megragad, amellyel a kaposváriak biztonságát tudja erősíteni. Folytatjuk a 
kamerarendszernek a kiépítését. 2014-ben 88 millió forintot költöttünk rá, 75 kamerát  
szereltünk fel. Most 121 millió forintot állítottunk a költségvetésünkbe és ennek az elköltését 
követően – ez plusz 130 kamera kihelyezése – több mint 200 kamera lesz kihelyezve a 
városba ennek a programnak a végeként. Ettől azt várjuk, hogy az a tendencia, amiről a 
rendőrtábornok beszámolt – gondolom februárban is beszámol a Közgyűlés felé – az  
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folytatódni fog, erősítve a közbiztonságot. Február 26-ai Közgyűlésen, amikor találkozunk, 
akkor fogjuk majd tárgyalni az új szociális rendeletünket. Március 1-ig kell megalkotni az új 
szociális rendeletünket és ott látni fogják majd, hogy nagyon határozottan és nagyon 
keményen megfogalmazzuk az önkormányzati támogatásoknál és segélyeknél. Ez lesz most a 
mi feladatunk, hogy ezt osszuk, hogy fel fogjuk függeszteni a segélyeket és a támogatásokat 
mindazokkal szemben, akik nem tartják be a közösségi normákat. Ebben eltökélt vagyok, 
tavaly is az voltam, meg most is az vagyok. A kaposváriak közössége nem fog segíteni 
azokon, akik rombolásukkal éppen a közösség ellen cselekszenek. Ez megint egy nagyon 
fontos alapelv és ezt is lehet vitatni, hogy helyes alapelv-e, én ebben hiszek, hogy ez így 
helyes. Természetesen tudomásul veszem, ha valaki ezért vitatkozik, de a szándékomtól nem 
tud eltántorítani. Ezt gondolom errő l a kérdésről. 
Említettem Önöknek, hogy készítettünk egy tanulmányt azzal a fikcióval kiindulva, hogy 
Kaposvár 100 %-os megújuló energiával kíván működni. Tavaly készült el ez a tanulmány és  
százötven valahány pontba szedtük, azokat az évre lebontott, általunk végrehajtandó 
feladatokat, amelyek ezt a célt szolgálják. Elkezdjük ezt a munkát tisztelt hölgyeim és uraim 
ebben az esztendőben. Részben említettem már a tömegközlekedési oldalát ennek, 
folytathattam volna azzal, hogy 1 milliárd forintos beruházással júniusban befejezi a 
cukorgyár – 500 millió forint állami támogatást kapott hozzá –, hogy tisztítani tudja az általa 
termelt biogázt és közvetlenül vezetékbe tudja táplálni.  Két 500 kw-os napelem parkot 
tervezünk, az van a költségvetésben, erre biztos lesznek pályázatok, hogy be tudjuk tudni adni 
kétszer 500 kw-ra a pályázatot. Hat intézménynél villamos energiára napelemes kiserőművet  
tervezünk, erre is egész biztos vagyok, hogy lehet majd pályázni. Itt kiválasztjuk azokat az 
intézményeket, amelyek árérték arányban a lehető leg energia falóbbak, hogy odategyük a 
napelemes kiserőműveket. Egy éven keresztül a város két helyén szelet is fogunk mérni és ez  
az esztendő fogja eldönteni, hogy érdemes-e Kaposváron gondolkodni a magas, 90 méternél 
több szélerőművekben. Ez fogja eldönteni, addig felesleges is bármi pénzt is költeni, míg erre 
választ nem kapunk. Ez ennek az esztendőnek lesz az eredménye.  
Január első vagy második hetén kaptuk az értesítőt, hogy 320 millió forintot nyertünk a 
kaposvári közvilágítás rekonstrukciójának a befejezésére. Ezzel, ha ezt befejeztük, akkor az  
energiafaló közvilágítási lámpatestünk nem lesz már. Közel 9000 lámpa van Kaposváron, 
most ezzel a 320 millió forintos beruházással 2135 db 15 és 20 év élettartam közötti 
lámpatestet fogunk lecserélni. Volt már egy nagy rekonstrukciónk pár esztendővel ezelőtt, 
akkor a régi higanygőz lámpákat cseréltük le háromezer valamennyit. Akkor is már jelentős 
energiatakarékosságot értünk el. Most ezt a 2135-öt lecserélve 56 utcában történik 
közvilágítási rekonstrukció. Most azt vizsgáljuk, még erről a műszakot és főjegyző urat sem 
tudtam tájékoztatni, hogy van már egy olyan magyar termék, mely ezekbe a lámpákba 
beszerelve – led lámpák lesznek egyébként – úgy fényvezérelt, hogy csökkenti is a fényerőt és 
akkor kevesebb energia fogy, amikor nincs rá szükség. Nem kell mindig ugyan azzal az 
erővel világítania éjjel a lámpának, mert az is lehet alacsonyabb és magasabb fényerő. Ez 
megint energiatakarékosságot fog jelenteni. Most erre kérünk ajánlatot, hogy legalább 
referencia jelleggel egy utcában megcsináljuk, mert macerás utólag felszerelni, ezt lámpával 
együtt kell felszerelni. 431 kw a megtakarításunk, ez közel 30 millió forint lesz, amit a 180 
millió forintos éves  közvilágítási költségeink közül meg fogunk tudni takarítani. Egyébként 
100 %-os támogatással kaptuk meg ezt a feladatot. Kaposvár célja belátható időn belül 
Európa zöld városává váljunk. Egyébként, ha belegondolnak, hogy ezt a célt elérjük és ebbe 
az irányba megyünk, ez önmagában zöld munkahelyeket is fog jelenteni. Munkahelyeket, 
amiket nyugodtan nevezhetünk zöld munkahelyeknek. Mind a beszállítói oldalról, mind pedig 
ennek a működtetési oldalról ez meg fog jelenni.  
Ha jól emlékszem rá, az idő is engedi akkor szeptember 30. a befejezési határideje a 
hulladéklerakó telepünk, feldolgozónknak az átadásának. Egy új korszak kezdődik ettől a 
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pillanattól kezdve hulladékgazdálkodás  területén ez is egyébként a Smart Citynek a része a 
hulladékgazdálkodás területén, Kaposváron. Az új korszak az több mindenben indokolható és  
magyarázható. Egyrészt azt, hogy nincs Nádasdi utca, nem az működik, hogy megy a 
kukásautó, beleönti a gödörbe, eltemetjük földdel a szemetet, aztán viszont látásra, mert ez  
folyt 50 éve. Az van, hogy megy kukásautó a hulladéktelepünkre, az megy a válogatóba, 
válogatjuk a szemetet, szétszedjük az értékesíthetőt, a komposztáló részt. Nem akarom tovább 
folytatni. Már a komposzt telep is kész van egyébként. Érdemes kimenni, már állnak a házak 
kint a telepen és a gépek is hamarosan érkezni fognak. Ott történik egyrészt egy teljesen más  
jellegű, ott megjelenik már, nem mondom, hogy teljes hulladékgazdálkodás, de megjelenünk 
egy olyan úton, ami már mutatja azt, hogy a hulladékkal igen is lehet gazdálkodni. Nem 
csupán az a sorsa, hogy ásunk egy gödröt és eltemessük. Az fog elindulni szeptember végéig, 
ha elkészül jövő év elején. Ezzel párhuzamosan nyertünk szintén két hete 1 milliárd forintot, 
amiből több eszközt is veszünk például 12 db kukás autót, melyek hulladékmérő adapterrel is  
fel vannak szerelve. Veszünk 12000 komposztládát, minden családi házas területen ingyen 
odaadjuk a lakóknak és megmutatjuk, hogy mi az, amit szelektíven szeretnénk tőlük kérni. A 
lakótelepek egy-egy részén önként vállalkozókat kérünk majd kísérleti jelleggel, 
megpróbáljuk a komposztládákat, hogy működik-e és vagyunk annyira fegyelmezettek, hogy 
azt csináljuk. Veszünk 12000 kukát, amit szintén szelektív – majd megmondjuk, milyen 
hulladékot kell abba rakni, szintén ingyen odaadjuk a lakóknak, hogy abba rakják – más-más  
járatok fogják ezeket összeszedni. Veszünk több száz, a mostani szelektív szigeteket fogjuk 
nagyon besűríteni, ez főleg a lakótelepi részeken lesz jellemző majd. Minél kevesebbet kelljen 
majd menni azért, hogy például egy pet palackot el lehessen dobni ezekbe a szigetekbe. Azt 
reméljük, amennyiben a szelektív gyűjtés jól működne, akkor rá tudnánk térni a kommunális  
hulladék tekintetében, a heti egyszeri szállításra. Ez lenne az igazi cél a heti kettőről, csak 
ehhez külön kell szednünk, és el kell tudnunk vinni, mert különben nem bírná el maga a 
rendszer. Ezt még megengedi az ÁNTSZ, ha szelektálunk és bírja a hulladéknak a 
mennyisége. Óvodai férőhelyeket is bővítünk, bővítettünk. Jövő héten a kaposfüredit, 
rákövetkező héten a szentjakabi óvoda új szárnyának az avatására fogom majd Önöket hívni. 
Óvodai béremelés van az előterjesztésben, 86,4 millió forintot tettünk be a költségvetésbe. 
Zárszóként említeném meg a teljesség igénye nélkül, nem tudtam, de nem is akartam erről 
beszélni, de meg fogják úgyis kérdezni, amit nem említettem, vagy amire kíváncsiak a 
költségvetést úgy kértem a kollégáimat és úgy is engedtem ki, és úgy is állítottuk össze, hogy 
mivel az Európai Uniós év pályázati felkészülésének az éve ezt a költségvetést, ami itt van 
Önök előtt jelentős tartalékkal engedtem ide behozni. Annak érdekében, hogy nyugodtan 
tudjunk gazdálkodni 2015-ben is és év végén megint ne legyenek gondjaink. Azt szeretném 
kérni Önöktől, hogy a nem a költségvetési itt levő rendeletet módosítja, csak a tartalékalapból 
adják meg azt a lehetőséget, hogy maximum 10 millió forint keret összeg elkülönítéséért,  
hogy több témában is polgármesteri megbízottakat, szerződéses viszonyban december 31-ig 
tudjak alkalmazni. Ilyen lesz például a labdarugó utánpótlásért felelős megbízott, ilyen lenne 
a városmarketingért felelős megbízott, ami majd a Marketing Bizottságnak tartozik 
elszámolási kötelezettséggel, neki kell,  hogy alá dolgozzon egyébként, ott jelentős 
elmaradásunk van. A közösség szervező, rendezvényszervező ezt fogom határozati 
javaslatként feltenni Önöknek. Szeretném jelezni Önöknek, hogy a bizottságok a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatnál azt kérjük, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését 
1,572 ezer forinttal emeljük meg. A határozati javaslat 2. pontja, 2. francia bekezdésében a 
személyi juttatások és járulék szövegrész kerüljön törlésre, és a Jogi Bizottság azt javasolja, 
hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány támogatása több mint hetedére csökkent és a 
bizottság kezdeményezi, hogy a következő költségvetés módosításánál a Közalapítvány 
támogatását a Közgyűlés magasabb összegben állapítsa meg. Mondanám Giber tanácsnok 
úrnak, mint aki oszlopos tagja, és nem csupán tagja, hanem kétkezi melósa is a Mártírok és 
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Hősök Közalapítványnak. Úgy gondolom, hogy ezt tolerálni fogja a Közgyűlés a következő 
módosításnál. Addig a Közalapítvány kérjen a polgármesteri keretből erre támogatást, meg 
fogom előlegezni és utána főjegyző úr arra kérlek, pótold vissza, ha a képviselőtestület 
pozitívan döntött, akkor, amikor ezt megemeli. Tegyétek ezt, mert addig is vannak ünnepeink, 
melyeken részt kell, hogy vegyenek. 
Tessenek parancsolni! 
  

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: A kérdéssort az egyik legaktuálisabb témával kezdené, a 67-es  
úttal. Talán emlékszik rá polgármester úr, hogy a decemberi Közgyűlésen hivatkozva egy 
november 26-i kormányhatározatra azt kérdeztem Öntől, hogy a 67-es út gyorsforgalmi lesz-e 
vagy sem, mert a kormányhatározatban gyorsforgalmi jelzőt nem lehetett látni és nem lehetett 
találni. Most kénytelen vagyok megkérdezni, hogy lesz-e 67-es út? Úgy tűnik, hogy most már 
nem pusztán az a kérdés, hogy gyorsforgalmi lesz-e, hanem az a kérdés, hogy 2020-ig 
megépül-e? Most az látható a január 20-i Magyar Közlönyben, hogy a feltüntetett, kiemelt,  
Kormány által támogatott közútfejlesztési projektek között nincs a 67-es út megépítése 2020-
ig. Megépül-e 2020-ig a 67-es út, és gyorsforgalmi lesz-e? Másik kérdése szintén az utakhoz 
kapcsolódik, a 61-es  út elkerülő szakaszához. Többen, többféle módon demonstráltak az útdíj 
fizetési kötelezettség ellen, de úgy véli, hogy közös platformon vannak e tekintetben. Hiszen 
polgármester úr is tett lépéseket annak érdekében, hogy ne kelljen fizetni az elkerülő  
szakaszon. Hosszan lehetne sorolni azokat az érveket és indokokat, ami miatt a kaposváriak 
számára kedvezőtlen lenne, hogy az elkerülő úton fizetni kellene. Sajtóból lehet tudni, hogy 
nemrég Fónagy államtitkár úrral tárgyalt. Szeretné megkérdezni, hogy ennek a tárgyalásnak 
milyen eredménye van, vagy vélhetően milyen eredménye lesz akkor, ha a Kormány is 
elfogadja, milyen esélyeink vannak-e tekintetben? A következő kérdése egy decemberben 
megkötött együttműködési megállapodásra vonatkozik, amit a Puebla Kft-vel kötöttek, 
amelyik most többségi tulajdonosa lett a Rákóczi Labdarugó Kft-nek. Az egüttműködési 
megállapodásnak több pontja is volt, a kérdése arra vonatkozik, hogy a szerződésben 
foglaltakat mennyiben teljesíti időarányosan a Puebla Kft.? Tudja-e rendezni a tartozásokat? 
Határidőt is jelöltek meg e tekintetben, január 15-ét, ami arról szólt, hogy a Puebla Kft. 
rendezi az eddig fennálló tartozásokat és megállapodik azokkal az érintettekkel, amelyek felé 
tartozása van. A Stühmer Kávézóra vonatkozóan, korábban hoztak egy döntést, hogy 
pályázatot írnak ki a kávézó üzemeltetésére, bérletére. Kérdése volt, hogy a pályázat most 
milyen szakaszban van? Van-e esetleg már potenciális bérlőjelölt, sikerült-e esetleg eldönteni, 
hogy az ajánlatot tevők közül ki lesz az, aki a Stühmer Kávézót üzemeltetni fogja 
meglehetősen jutányos áron? Talán ez az első év, amikor a költségvetés nem említette a 
biomassza erőművet és költségvetés sem szól a kaposvári biomassza erőmű  tervéről. Kérdése 
az, hogy letettek erről az elképzelésről, vagy várható, hogy a jövőben a biomassza erőmű  
megépül Kaposváron? Az elmúlt napok rendkívül fontos híre volt nagyon sokak számára a 
svájci frank árfolyamváltozása. Ez a várost is érinti, egyértelműsíti az előterjesztés, hogy az 
adósságkonszolidációnak köszönhetően Kaposvárnak már nem kell hitellel számolnia és  
kötvény visszafizetési kötelezettséggel. Ugyanakkor természetesen van olyan, ami érinti a 
svájci frank árfolyamváltozását, ez nem más, mint a Jégcsarnok lízingdíja. Hiszen az svájci 
frank alapú, a költségvetés érthető módon nem tud olyan változással számolni. Kérdezné, 
vélhetően ebben az évben mekkora többletterhet és kötelezettséget fog jelenteni a Jégcsarnok 
lízingdíjának fizetését illetően a svájci frank árfolyam változása? Említette polgármester úr a 
közfoglalkoztatottak létszámát, 2014-ben közel 700 fő dolgozott a közmunka programban. A 
költségvetési előterjesztés mellékletében 125 fő jelenik meg ebből 2014. vonatkozásában. Azt 
láthatják, hogy 2015-re pedig 280 fővel számol az előterjesztő. Várható-e, hogy meg tudják 
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emelni ezt a létszámot évközben és nem pusztán 280 főt fognak tudni foglalkoztatni a 
közmunkaprogramban? Az előző évről körülbelül 344 millió forint az, ami áthúzódik út és 
járda felújításra, és ez egészül ki a 2015-re tervezett 31 millió forintos út és járda felújítási 
programmal. Van-e arról információjuk és képük, hogy mekkora költséget jelentene 
mindazoknak az utcáknak és járdáknak a felújítása, amelyek kimaradtak a Bereczk Sándor 
programból? Mennyit jelentene költség szinten egy új Bereczk Sándor program, úgy hogy az 
eddig kimaradt utcát és járdát fel tudják adott esetben újítani? Nem azt kéri, hogy 2015-ben 
mindegyiket valósítsák meg, azt viszont igen, hogy ha létrejön egy olyan program, amely 
mentén ütemezni tudják az út és járda felújításokat, akkor elképzelhető, hogy 1-2 éven belül 
az összes utcát és járdát fel tudják újítani Kaposváron. Lesz-e újabb program? Hallható volt, 
hogy a Bereczk Sándor III. programot szeretné előkészíteni az előterjesztő. Támogatnák egy 
ilyen programot. 
 
Felder Frigyes tanácsnok: Kérdése a megújuló energiák és beruházások körre vonatkozik. A 
költségvetést, amit polgármester úr említett, ezekért a stratégiai kérdésekkel hajlandó 
megszavazni. Viszont nyugtalanítja a Kormány hozzáállása a környezetvédelem, illetve a 
megújuló energiák és a zöldipari beruházásokhoz. Most tárgyalták a napelem adóztatását, 
illetve a hőcserélők és a szélturbinák megadóztatását, ami megítélése szerint egy agyrém. Itt 
ellentmondást lát Kaposvár stratégiája és a Kormány stratégiája között. Kéri, hogy oldja föl,  
mert szerinte stratégiai kérdés Magyarországnak és Kaposvárnak is, hogy ezek a beruházások 
megvalósuljanak és úgy, hogy az Kaposvár érdekeit szolgálják. Ha mindenféle adóztatás és 
egyéb dolgokról lesz szó, nehéz helyzet elé fogja állítani a várost is. A költségvetést ezekért a 
dolgokért tudja támogatni, mert stratégiai kérdéseknek gondolja, és Kaposvár jövője múlik 
ezen. Technikai kiegészítésként elmondta, a Smart City tanulmányt megpróbálta elolvasni, 
viszont vannak olyan linkek, melyek nem működnek. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Mikor jutnak el oda, hogy a pályázataik között olyanok 
legyenek, amelyek minőségi és tartós munkahelyeket teremtenek Kaposváron? Tudják, hogy 
Kaposvárt már évek óta egy komoly migráció, elvándorlás sújtja.  
 
Szita Károly polgármester: „Mire pályázna Ön képviselő úr? Bocsásson meg, hogy szavába 
vágok. Mire nyújtana be Ön pályázatot, hogy a kérdésre önmaga adja meg a választ és adjon 
nekem tanácsot. A város építsen gyárat, vagy mire gondol? 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Olyan pályázatokat kellene pályázni, melyek biztosítják az 
itteni gyáraknak és mezőgazdasági termékeket feldolgozó gyáraknak a működését kevesebb 
iparűzési adót fizetve több embert tudjanak foglalkoztatni. Igyekeznek lecserélni a régi 
buszokat cng buszokra uniós pénzekből, milyen feltételekkel tudnak pályázni? A helyi 
termékeket illetően, a helyi gazdaságnak jót tenne a helyi pénz bevezetése. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: A Pénzügyi Bizottságon feltett valamennyi kérdésére megkapta a 
választ. Örömmel tapasztalta, hogy a város polgárai a költségvetést is tanulmányozzák és az 
egyik választópolgára megkérte tegye fel azt a kérdést, hogy látva a költségvetés számait a 
11,6 milliárdos költségvetés a tavalyihoz képest több mint 4 milliárddal csökkentett 
költségvetés. Mennyire fogják a lakók érezni ezt a 4 milliárdos csökkentést? Az egyik 
lakossági fórumon a Zaranyi lakótelepen vízminőséggel kapcsolatos kérdés merült fel és arról 
beszéltek, hogy megoldanák ezt a problémát. Ez a közeljövőben számításba vehető-e, mert a 
költségvetésben nem találkozott vele?  
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Torma János tanácsnok: A szociális ellátások területére szeretne rákérdezni. Tudható, hogy 
márciustól törvényi változás miatt jelentősebb változások lesznek a szociális ellátások 
területén. A Közgyűlés valamikor februárban ezzel kapcsolatban fog módosítani egy 
rendeletet. Fontos lenne, ha már most egy kicsit többet tudnának, hogy mi várható március  
után a kaposvári szociális ellátások területén? Főleg az önként vállalt feladatokra gondol, 
hiszen a városnak nagyon sok önként vállalt feladata van, hogy ezeknek mi lesz a további 
sorsa? 
  
Szita Károly polgármester: „A 67-es út meg fog épülni, összekötve bennünket a 
településeket elkerülő autópályával, mégpedig ebben a ciklusban. Úgy tűnik, hogy sikerült 
egy olyan rendszert összerakni, hogy nem a nemzeti forrásokat fogja érinteni, hanem az  
európai uniós forrásokat és  ez még nagyobb esélyt ad nekünk. A 61-es útnál pedig nem 
voltunk itt azonos platformon, mert nem mondtak igazat. Nekem ez a legnagyobb problémám, 
féltem, hogy elrontják azt, amiért dolgozom és dolgozunk még néhányan ebben a városban. 
Hallgassa meg a 10.00 órai híreket és meg kapja rá a választ. Fónagy János a kormányszóvivő 
a tájékoztatón elmondja, hogy mit döntött tegnap a Kormány. Még én sem tudom, majd meg 
fogom hallgatni, akkor majd szünetet tartok. Remélem, hogy kora délután rendkívüli 
sajtótájékoztatót tudok tartani. A mi szerződésünket a Puebla teljesíti, nincs benne olyan, 
amiről Ön beszél. A mi szerződésünkben kettő dolog van, az egyik, amennyiben meg tud 
állapodni a tulajdonosokkal abban az esetben mi hajlandóak vagyunk a 75 millió forintos 
kölcsönt, hogy részletekben fizesse vissza. A másik pont, amennyiben megállapodik a 
tulajdonosokkal, mi megemelt önkormányzati támogatást biztosítunk számukra. Ez a két 
kardinális pont, ami benne van a szerződésben. A miénket, az önkormányzattal kötött 
szerződést teljesíti, szerintem a tulajdonosokkal kötött szerződést nem teljesíti. A kettő között 
nagy különbség van. A Stühmer Kávézóra négy pályázat érkezett, jeligés pályázatot bontott 
fel a bíráló bizottság. A bíráló bizottság egyhangú szavazatával a jelenlegi bérlőnek adott 
bizalmat. Szerintem rakjuk is ki, mivel jeligések nyugodtan kirakhatjuk a bizottság írásos  
véleményét a honlapunkra, azt a 4 oldalt, amit különböző szempontrendszerek alapján 
pontozott. Azért nem sértjük a többit, mivel a jeligét fogjuk kirakni és az arra való minősítést, 
és ha beleegyeznek, hogy nevesítsék is a jelige mögött, akkor fogjuk megtenni. Ki lehet tenni 
egyébként, mert nagyon érdekfeszítő volt. Én azt látom a biomassza erőműve lesz 
Kaposvárnak. Egyszerűen azért, mert Kaposvárnak lennie kell. Stratégiailag benn van abban a 
programban, ami része annak, hogy mi megújuló energiát tudjunk működtetni. A területnek a 
jelenlegi tulajdonosa szerintem nem fogja megcsinálni ezt a 10 milliárd forintos beruházást. A 
híreim arról szólnak, hogy már keresi a befektető társat, a befektetőt, akinek a rendelkezésre 
álló kiviteli terveket eladhatja, hogy jöjjön be. Ezt érzem most jelen pillanatban. Lesz, kell,  
hogy legyen, arra a területre nem is engedünk mást építeni, nagyobb esélyt látok most annak, 
hogy mások fogják megépíteni. 50 és 60 millió forint között van a frank árfolyamának 
változásával az éves lízingdíj,  amit a jégcsarnoknál fizetnek. 4-5 millió forint lesz most a 
növekedés, az évest mondom. Volt, amikor 50 millió forintot fizettünk éves díjként a 
jégcsarnok lízingdíjára, volt, amikor 56 millió forintot fizettünk érte. 50-60 millió forint éves 
szinten ingadozik, attól függ, hogy milyen a svájci árfolyam. Most közel lesz a 60-hoz, amit 
fizetni fogunk éves szinten ebben az esztendőben lízingdíjként. Ha előveszi a tavalyi 
költségvetést, láthatja, hogy ugyan ennyi főt állítottunk be év elején a költségvetésbe 
közfoglalkozatásba 240-250 főt. Képviselő úr kérdésére a válasz egész biztos vagyok benne, 
hogy ennek a többszörösét fogjuk alkalmazni ebben az évben, mint ami most a 
költségvetésben szerepel. Ne haragudjon, nagyon örülök, hogy aggódik a Bereczk program 
miatt, de tavaly meg sem szavazta, meg tavalyelőtt sem. Különben az aggodalma teljesen 
komolyan vehető számomra, ha tavaly nem szavazta meg a 2 milliárd forintos út és járda 
programot, se tavalyelőtt az 500 millió forintot, de azért örülök az aggodalmának. Nyugodjon 
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meg az útjaink és járdáink felújítása folytatódik.  
Én a Köztársasági elnök véleményét osztom e tekintetben tanácsnok úr és nekem az a dolgom, 
hogy amit a város kitalált és a város jövője szempontjából fontosnak tartunk, akkor azt 
valósítsuk meg. Ha ebben valami akadály van, mint például a Kormány jelenlegi tervezete a 
napelemről, akkor küzdjünk ellene. Ez nem jelenti azt, hogy ezért eltérjünk attól az úttól. Én 
nem értek vele egyet jómagam sem, de nekünk az a dolgunk, hogy ezen az úton menjünk 
tovább. Attól a pillanattól kezdve, amikor 100 %-os támogatással valósulnak meg ezek a 
projektek, akkor még mindig könnyebb helyzetben vagyunk a megtörődést tekintve. Mi 
eltökéltek vagyunk a tekintetben, hogy a jövőnket a megújuló energiák használatára 
alapozzuk. Lesznek itt még olyan fura dolgok szerintem és lesznek újak is, amiket majd a 
tudomány hoz és alakulnak ki. Ez egy stratégiai cél, amire igent, vagy nemet lehet mondani. 
Mi úgy gondolom, hogy igent mondtunk rá, hogy ezen az úton indulunk el, ezen megyünk az 
akadályokat, meg vagy átlépjük, vagy beleszaladunk, mert ilyen is olyan is lesz egész biztos. 
A főjegyző úrnak már szóltam, hogy valamilyen formában a tanulmányt kapja meg, hogy el 
tudja olvasni.  
Nem értettem, hogy képviselő úr mire akar kilyukadni, ha udvariatlan voltam, elnézését 
kérem. Nekünk, az önkormányzatoknak soha nem lesz olyan pályázati lehetősége, szerintem 
nem is kell,  hogy legyen, hogy mi pályázzunk arra, hogy építünk egy gyárat, mi 
üzemeltessük, és mi tartsuk fenn azt a gyárat. Ilyen nem lesz, mert nem fogunk tudni pályázni, 
ilyen pályázatok nem lesznek. Olyan pályázatok lesznek, mint most volt a növekedési zóna és  
tudás-park, hogy konzorciumi partnerben indulunk, ha előkészítünk olyan pályázatokat, 
amelyeket oda tudunk adni valakinek, hogy nyújtsa be. Ezzel a pályázattal biztos, hogy meg 
fogod nyerni azt, amit szeretnél. Azok a pályázatokat, melyeket Ön is mond, hogy az legyen 
az eredménye, hogy a kaposvári kis- és középvállalkozás olyan mértékben megerősödjön, 
annyi adót tudjon már befizetni a közjónak, hogy el lehessen kezdeni gondolkodni az adó 
csökkentésének a lehetőségén, azt pedig nekik kell pályázniuk. Nekik lesznek kiírva az IKOP 
pályázatok, fogják tudni ezt benyújtani. Buszokra milyen feltételekkel tudunk pályázni, 
fogalmam sincs. Az sem biztos, hogy lesz rá pályázati kiírás, ezt próbáltam elmondani a 
szóbeli kiegészítésemben. Azt reméljük, hogy lesz és épp azért, hogy már ne kelljen 
szuttyogni még fél évet közbeszerzésekkel, mi már kiírtuk a feltételes közbeszerzést. Ez 
annyit jelent, azért feltételes, mert lesz a közbeszerzésnek az eredménye, de egész addig nem 
hirdetünk eredményt, amíg nincs mögötte pénzügyi forrás. Vagyis mi már tudni fogjuk, ha 
kiírnak pályázatot, hogy mennyi pénzt kell kérnünk, mert nekünk már meg van, hogy a 
vállalkozó, aki elnyeri a közbeszerzést mennyiért szállítaná le a buszokat. Fél évet nyerünk 
egyébként, ha lesz pályázat kiírás, ha lesz, nem tudom, hogy lesz-e és ebből értelem szerűen 
adódik, azt sem tudom, milyen feltételekkel fogják kiírni. Három olyan települési 
kollégámmal is beszéltem, 6-7 évvel ezelőtt én is foglalkoztam a helyi pénzzel, mert 
megtetszett maga az ötlet, aztán rádöbbentem, hogy nem működik. Ezt azon település 
polgármester kollégáim erősítették meg nekem, ahol már van például helyi pénz. Nem tudtak 
jelen pillanatban olyan megnyugtató és megalapozó anyagokat nekem adni, amelyről 
nyugodtan azt merném javasolni, hogy vágjunk bele. Addig, amíg nem tudok teljes egészében 
hinni, nem tudom Önöknek azt javasolni, hogy vágjunk bele. Ez a helyzet a helyi pénzzel. 
Maga az ötlet zseniális, tényleg komolyan mondom és ez tetszett meg nekem is, de nem jutott 
még el odáig.  
Csutor tanácsnok úr Ön is meg tudta volna válaszolni választópolgárának, amit én mondok 
Önnek. Ha megválaszolta, nyilvánvaló, hogy jó választ adott neki, nem is érdemes tovább 
beszélni róla. Lesz a költségvetésünk még 16 milliárd 11 helyett, csak ahhoz el kell nyernünk 
azokat a pályázatokat. Megjelenik a 2 milliárd forint szociális város rehabilitáció, a 1,5 
milliárd forint másik város rehabilitáció, nem akarom sorolni. Lesz ez még annyi, csak ez az 
év a pályázatok kiírásáról szól, majd talán a következő évben, ha lesznek olyan elnyert 
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pályázataink, amelyek ezeket a jelentős beruházásokat fogják tartalmazni. Főmérnök úr pedig 
utána néz a Zaranyi lakótelepi víznek, de szeretném rögtön az elejét venni. A vizesek nem itt 
fognak lobbizni a Közgyűlésen, azok dolgozzanak megfelelőképpen a munkahelyükön és 
termeljék meg az üzemeltetési díjat, amiből ezeket a beruházásokat végre tudják hajtani. Ez az 
irány. Maga szennyvizes, de ugyanaz a cég, mint a víz, ezért fogalmaztam teljesen 
határozottan és teljesen egyértelműen e tekintetben. Nekem itt nem fognak vezeték felújításra 
pénzt kérni, majd ha megtermelik üzemeltetési díjból megcsinálják.  
Torma tanácsnok úr kérdése okszerű, időszerű és teljesen jogos is. Van 14-16 önként vállalt  
feladatunk a jelenleg érvényben lévő szociális rendeletünkben. A szociális törvény 
megváltozott, ezért kell nekünk új rendeletet alkotni március 1-ig. Minden egyes önként 
vállalt feladatunk megmaradt. Ezt fogja tartalmazni az új szociális rendelet. Nem csupán 
megmarad, hanem hárommal vagy néggyel több is lesz. Néggyel, vagyis bővülni fog a 
szociális ellátó rendszerünk annak ellenére, hogy átalakult a törvény. Ezt fogjuk behozni, 
ezzel a tartalommal fogjuk behozni február 26-án a szociális rendeletünket.” 
  

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A 67-es úttal kapcsolatban érdemes lenne tisztázni, hogy 
gyorsforgalmi lesz-e, mert a szándékaik erről szóltak. Erre továbbra sem kapott választ. 
Amennyiben megépül, az kérdés, mert polgármester úr ciklust említ, nincs nagy eltérés, de 
érdemes lenne tisztázni, hogy önkormányzati ciklusról, vagy kormányzati ciklusról, esetleg az  
európai uniós költségvetési ciklusról van-e szó. Jó lenne kimondani, hogy melyik végéig fog 
megépülni a 67-es út. Az útdíjat illetően továbbra is azt mondta, hogy az érveket és a 
szándékot illetően ugyanazt mondták. Ha átminősítik gyorsforgalmiból autóúttá az egy másik 
kérdés. Keresni kellett a megoldást, hogy ne kelljen a kaposváriaknak és az átutazóknak 
fizetni az elkerülő szakaszért. A jégcsarnok lízingdíját illetően nem mindegy, hogy mennyit 
fizetnek éves szinten, hiszen körülbelül ezt az összeget 2024-ig fizetik. A lízingdíj fizetési 
kötelezettségük pedig 2034-ig szól. Tény, hogy 2024-et követően már nem ekkora összegben 
kell fizetniük a lízingíjat. 2020-ig fizetik az élményfürdő üzletrész vásárlásának összegét, 
amely 120 millió forint évente. Az útfelújítást illetően a 2015. évi költségvetési tábla szerint 
31 millió van betervezve és áthúzódóként 344 millió forint van megjelenítve. Az a kérdés, 
hogy van-e információ arról,  hogy az eddig fel nem újított utcák és járdák felújítása mennyibe 
kerülne, egy aktuális kérdés. Ehhez kapcsolódóan, tudnák-e a felújításokat ütemezni és az 
intézmény felújítási programhoz hasonlóan elkészülhet-e egy hosszútávra szóló út- és járda 
felújítási program. Aktuális és időszerű költségvetés tárgyalásakor. Nagyon szomorú tény, 
hogy intézmény felújításra 75 millió forintot tervez a költségvetés. Kaposvár büszke az 
intézményeire, az oktatási intézményeire, sok féle fórumon aposztrofálják a várost 
iskolavárosnak. Úgy véli, ha erre valóban büszkék, akkor az intézményeik felújítására nem 75 
millió forintot kellene fordítani. Elismerésre méltó adat a költségvetésben, hogy a 
gyermekétkeztetésre 157 millió forinttal többet fognak tudni fordítani 2015-ben, mint az előző 
évben. A közfoglalkoztatottakat illetően, akik közmunka programban dolgoznak, valóban 
nem mindegy, hogy 280 fő kap erre lehetőséget, vagy közel 700 fő kap erre lehetőséget. Ha 
módjukban áll tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy bővítsék azoknak a lehetőségeit,  
akik a közmunka programban találják meg a munkát. Máskülönben nem lesz igaz az állítás, 
segély nincs, munka van. 
  
Kováts Imre képviselő: A város 2015. évi költségvetése több okból is egyedülálló. Először 
fordult elő, hogy a bizottsági ülések időpontját módosítani kellett, mert polgármester úr nem 
készült el a költségvetéssel. A költségvetés több témakörében kidolgozatlan, felületes. 
Egyedülálló azért is, mert a kiadási főösszege alig haladta meg a 11 milliárd forintot. 15 éve 
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volt ilyen erős város Kaposvár, mint ebben az évben. Tavaly 22 milliárd volt a költségvetés  
főösszege. A költségvetés számai azt is bizonyították, hogy a Kormány tovább államosít,  
lassan kiszervez minden feladatot az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal alól. Először 
az oktatást, majd az egészségügyet, most pedig a szociális ellátás jó részét. Lassan annyi 
ágazata lesz a városnak, ahány polgármestere van. A Kormány jóvoltából a szociálpolitika 
2015-ben 500 millióval kevesebből gazdálkodhat, mint múlt évben. Polgármester úr, hogyan 
lehet a költségvetés kapcsán munkahelyteremtésre hivatkozni akkor, amikor 
bizonytalanságban vannak a szociális ágazatban foglalkoztatott hivatali dolgozók, akik alól 
kiszervezte a Kormány a feladatot? Polgármester úr, hol van az a 350 millió többlet forint,  
amit a rádióban nyilatkozott, hogy ennyivel többet fogunk fordítani szociális ágazatra? A 
költségvetés adatai szerint a cégek 2013-ban és 2014-ben lényegében ugyanannyi támogatást 
kaptak, mint a Kormánytámogatást megelőzően. Lehet látni a költségvetésben, hogy például a 
tömegközlekedés idén sem kap több pénzt, mint az elmúlt években. Intézményeinkkel 
mostohán bán a költségvetés, továbbra is csak a működést gátló hibák, üzemzavarok 
elhárítására jut pénz. Számos okot lehetne felsorolni, hogy miért korai ez a költségvetés, miért  
kellene egy februári megszokott időpontban tárgyalni, amikor sok mindent tisztábban látnak.  
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: Nagy örömmel fogadta a 2015-ben induló 
gyógynövény és zöldségtermelő programot. Az eddig kihasználatlanul parlagon álló területek 
felvirágoznak. Ebben a programban olyan népréteg kap munkalehetőséget, akik alulképzettek 
és munkanélküliek. A roma társadalom olyan teret kap vissza, ami évszázadokon keresztül az 
életük része volt, a természethez való visszatérés. Azokat kell segítenünk, akik ki akarnak 
törni jelenlegi élethelyzetükből. Ebben a programban az integráció minta értékű  
megvalósulása látszik kialakulni,  stabilizálódni. Sokrétűen fel lehet használni a 
gyógynövényeket, ezzel tovább lehet bővíteni a már meglevő feldolgozó üzem részét. A 
zöldségtermesztéssel a helyi kereskedelem életébe tudnak bekapcsolódni és a 
közétkeztetésben is komoly felvásárlásra számíthatnak. A projekt a körzetében fog kiépülni,  
aminek külön örül. Bízik a megvalósítás sikerében, ami alkalmat ad arra, hogy a környéken 
élő emberek munkát kapjanak, és ezáltal megláthassák az előre lépés lehetőségét. 
 
Nagy Attila tanácsnok: Egy dolgot emelne ki a költségvetésből, Kaposfüreden a Szőlőhegyi 
utcának a tehermentesítését. Végre megjelent a költségvetésben az útnak a tervezési díja. 
Szeretné kérni, hogy keressék meg minél előbb azt a lehetőséget, hogy ez a projekt 
megvalósításra kerülhessen.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: A 2015. évi költségvetés céljaival, feladataival egyetértett. 
Nagyon fontosak lennének ezek, sikerüljenek is megvalósítani. A költségvetés  
előterjesztéseinek első része az elmúlt 1-2 év eredményeit sorolja fel, mint donneri képviselő 
el tudja mondani, hogy sok minden valósult meg a városrészben, a körzetében. Szeretne egy 
olyan eredményt közhírré tenni, hogy a sokszor kért Szigetvár utcai téglagyári romos lakások 
lebontása befejeződött. A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban örül, hogy ilyen 
fejlesztéseket hajtottak végre. Úgy gondolja, nem állhatnak meg, javasolta, hogy induljon meg 
a tervezése a Kapos parti kerékpárútnak, ami keresztülszelné a várost. A Mátyás király úttól, 
érintve a régi várat, a belvárost, pályaudvart, uszodát, a Pécsi utat egészen Szentjakabig. Ez a 
gáton viszonylag könnyebben megvalósítható út sétaút és sport célokat is szolgálhatna, és a 
kerékpáros közlekedést elősegítené. Kéri foglalkozzon vele a város ebben a ciklusban. A 
donneri körzetet érintve, volt szó róla több fórumon, hogy a Donner központjának 
szlömösödése, a belső udvarok lepusztulása megindult és kellene foglalkozni ennek a 
városrésznek a város rehabilitációjával is. Tudja, csak akkor valósulhat meg, ha lesz rá uniós, 
vagy kormányzati forrás. Csak azt kéri polgármester úrtól, hogy házon belül kezdődjön meg a 



 16 

városrész adatinak a begyűjtése, felmérése. Ha lesz ilyen pályázati lehetőség ne a nulláról 
induljanak, hanem legyenek adatok. A 2015. évi költségvetést támogatja. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Tisztában van azzal, hogy a tavalyi költségvetés is 5-6 milliárddal 
több lett, mint amit terveztek. Bízik benne, hogy az idei is a pályázatok elnyerése kapcsán. 
Gratulált a Bereczk program végrehajtásához és bízik benne, hogy lesz folytatása is. 
Ugyanakkor felhívná a figyelmet arra, hogy az út és járda alatt vannak más közművek is. 
Azokat is fel kell mérni és folyamatosan karban kell tartani. Örömmel látja és tapasztalja, 
hogy a csapadékcsatornára a város odafigyel és az idén már több millió forintot fognak 
költeni a karbantartására. Örömmel tapasztalta, hogy 170 millió forintos költséggel bent van a 
költségvetésben a vízi közművek felújítása. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Kaposvár erős közösség, ahogy az előterjesztés említi, de ez 
az erős közösség folyamatosan gyengül. Több száz fiatal és középkorú itt hagyta már a várost. 
Ez az erős közösség szét fog hullni, ha nem tudnak valamit csinálni. 
  
Torma János tanácsnok: A polgármester úr szociális ellátásokról elmondottait 
megnyugvással fogadta. Úgy gondolja Kaposvár szociális hálója ez idáig is példás volt és 
biztos benne, hogy ezután is így marad. Ezzel szorosan összefügg a rend rendeletük, bár a 
lakótelepi részt kevésbé érinti, de úgy gondolja összességében ez egy jó lépés volt. 
Amennyiben a szociális rendelet változik, a lakásfenntartási támogatás fokozatosan 
kivezetésre kerül. Úgy gondolja a rend rendeletet is ennek megfelelően módosítani kell,  
hiszen a lakásfenntartási támogatás megvonására vonatkozik a szabályozásuk. Támogatni 
tudja maximálisan a közterületi kamerák bővítését. Körzetében már eddig is több helyre 
kerültek felszerelésre ilyen kamerák. Az elmúlt pár hónap tapasztalata az, hogy kevesebb 
panaszjelzés érkezett hozzá, úgy gondolja beváltotta a hozzá fűzött reményeit. Ezzel 
összefüggően a Béke utcában a lakótelepi rendőrség igazából már évek óta nem működik, a 
lakók semmiféle érdemi munkát, tevékenységet nem látnak. Lehet, elgondolkodna azon, hogy 
jelen formájában, ha semmiféle funkciója nem lesz egyáltalán szükség van-e arra, hogy több 
százezres, milliós összeget fordítsanak rá. Egy hosszú út végére érhet a város a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási program befejeződésével. Polgármester úr kitért rá, de szeretné 
megerősíteni, hogy a vásárolandó 12.000 db eszközre ne csak a kertvárosi, családi házas  
övezetekben kerüljön sor, mert már most van igény a lakótelepeken is, a lakóközösség 
részéről komposztáló edényekre. Ezt a lehetőséget fel kell ajánlani mindenképpen a 
társasházban élőknek is. Reméli, hogy a judó csarnok bővítése az idei évben befejeződhet. 
Ennek a fő oka az, hogy ezzel nemcsak egy sportolási lehetőség bővül, hanem ennek van egy 
olyan hozadéka, ami számukra fontosabb – főleg a Kinizsi lakótelep 2., 4., 6. számúak 
számára – ezzel megoldódik az ott élőknek a parkolási problémája. Eddig a csarnokhoz ezen 
épületek mellett, illetve között közlekedtek az autók, ami az esti időszakban sok problémát  
okozott. Összességében az ez évi költségvetést támogatja, és ezt javasolja képviselő társainak 
is. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Szeretné elmondani, ha nem is a költségvetéshez kapcsolódik 
szorosan, hogy 16 éve vesz részt közmeghallgatáson. Mindig hallották, hogy a város minden 
költségvetési vitájában voltak fékezők, akik nem helyesnek tartották az irányt. Ilyen kevés 
résztvevőt még közmeghallgatáson nem tapasztalt. Amit szeretne mondani, hogy a képviselők 
és a város munkáját elsődlegesen a lakosság ítéli meg. Ilyen kevés felvetést a lakosság 
részéről még soha nem hallott, és úgy gondolja, ez bizonyítja azt, hogy jó irányba mennek. Az 
ellenzéki képviselők összesen több felvetést tettek a létező, vagy nem létező problémák 
irányába, mint ami a közmeghallgatáson elhangzott. Kíváncsi lesz rá, hogy a 2015. évi 
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költségvetést, melyet személy szerint jónak tart, hogy milyen mutatót fog majd a lakosság 
részéről kapni. Személyes példát mondva, minden körzetben van 5-6 olyan, akit az ember 
személyesen is jól ismer és a helyi problémákat mindig jelzi.  Most 6 embert felhívott 
közmeghallgatás előtt, hogy mondják el tapasztalataikat. Véleményük az volt, minek jöjjenek, 
ha nincs mondanivalójuk. Számára ez a legfontosabb mérce. 
  
Szita Károly polgármester: „Köszönöm valamennyiüknek a hozzászólást. Négy dologra egy 
rövid reflekciót legyenek kedvesek megengedni. Nagyon remélem, hogy az intézmény 
felújítás tekintetében az, amit most beterveztünk, amely nem is 75, hanem 84 millió azt 
önerőként fogjuk használni,  ez a szándékom. Lesznek olyan pályázati kiírások, amely alapján 
ez az önerő megtöbbszörözhető, így jelentősebb összeg kerül az intézményekre. Ezzel, hogy 
megtervezzük a Szőlőhegyi utcát – mondom tanácsnok úrnak – még nem azt jelenti, hogy 
kivitelezni is  tudjuk. Főmérnök úr engem arról tájékoztatott, hogy a Szőlőhegyi utca 
tehermentesítése, mintegy 300 millió forintba kerül.  Erre meg kell találnunk azt a pályázati 
forrást, amely segíteni tudja és a vállalkozónak is kérni a tehervállalását, mert senki másnak 
az érdekében, az ő érdekében történik, az ő telepének feltárása érdekében történik. Mi is 
hozzájárulunk, mert nekünk a Szőlőhegyi utca a fontos az ott élőkkel. Így kell összeraknunk 
majd ezt a 300 millió forintot ebből a hármasból. Pályázatból, vállalkozói pénzből, 
önkormányzati pénzből, így alakulhat ki a tehermentesítő út megvalósítása.  
Az ötlet bent van a fejünkben. A Kaposvári Közlekedési Központ kialakításának részeként 
bent szerepel a programban a Kapos part azon szakaszának a feltárása, amely már önmagában 
szerepelteti a kerékpárutat is. Egészen ki a Pécsi utcáig, összekötve a Pécsi utcai 
csomópontot, ami reményeink szerint közúti felüljáró lesz ez a része. Az már csak idő  
kérdése, hogy a szarkavár, illetve a szentjakabi apátság műemlékromok milyen ütemben 
lesznek összekötve. 
Látszik Csutor tanácsnok úr hozzászólásából, hogy szakember szólt hozzá és nem olcsó 
politikai vállveregetéseket gondoló képviselő. Azért még senki nem kapott vállveregetést, 
mert a föld alatt csinál valamit a közművekkel. Így van, 170 millió forintot tervezünk arra 
ebben az esztendőben, azon gördülő  terv alapján egyébként, hogy a vízi közműveinket – 
vannak 50-80 éves vezetékeink – ki kell cserélni. Ezért például az ellenzéki képviselők soha 
nem fognak szólni. Mert egyszerűen nem érdekli őket a lényeg, ezért nem fognak szólni. Ilyen 
idős vezetékeink vannak. Szennyvízcsatorna esetében vannak még öregebb, amik téglával 
vannak kirakva. Ezért nem kap az ember vállveregetést, hogyha ezeket kicseréli, Ezek 
iszonyatos pénzbe kerülnek. Most azt várjuk, hogy a szennyvíztelep rehabilitációja kapcsán 
lesz lehetőségünk arra, és kértük is a pályázat írókat, hogy írjanak már ki nagyobb 
településeken pályázatot a szennyvízcsatorna rendszer rekonstrukciójára. Nem a 
szennyvíztelepre kellene csupán, a csatornák rekonstrukciójára, mert előbb-utóbb bajok 
lesznek belőle, mert olyanak. Évtizedek óta nem volt arra egy fillér se fordítva, kivéve az új 
csatornákat, amiket építettünk. Az elmúlt 20 év nem a csatorna rekonstrukciókról szól, hanem 
arról, hogy csatornázottak legyenek a területek és a csatornaépítésekről. Köszönöm, hogy ezt 
is felvetette és a csapadékot is csak úgy tudtuk csinálni – nagyon jól tudja Ön is –, hogy 
pályázatokon indultunk meg. Mert ezek is iszonyatosan drága beruházások. Ugyanakkor az 
életünk nélkülözhetetlen része az, ráadásul olyan, hogy amíg jól működik az észrevehetetlen, 
eszünkbe sem jut, mert csak azt látjuk, hogy működik. Ezek milliárdokba kerülnek, nekünk 
pedig ezt a működést kell biztosítani. Köszönöm, hogy észrevette. 
Kérem, hogy az általam elmondott módosító indítvánnyal, amely a maximum 10 millió Ft-os 
tartalékalapból elkülönített keretet fogadja el, illetve a jogi bizottság véleményével és a 
pénzügyi bizottság módosító indítványaival együtt, majd legyenek kedvesek elfogadni a 
költségvetést. Először a módosító indítványokat teszem fel szavazásra, amennyiben 
egyetértenek vele, kérem, igennel szavazzanak.” 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3370   Száma: 15.01.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 3 17.65 16.67 
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: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3371   Száma: 15.01.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 4 23.53 22.22 
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 1/2015.(I.29.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3372   Száma: 15.01.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 3 17.65 16.67 
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: 
 
2/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 

Saját bevételek összege 5.217.211 5.308.976 5.268.976 
Saját bevételek 50 %-a 2.608.605 2.654.488 2.634.488 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

 
553.162 

 
563.221 

 
575.070 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:    2015. december 31.  

 
2. A Közgyűlés az 1826/2014.(XII.23.) kormányhatározat alapján Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata részére biztosított 400 millió Ft központi támogatás  
felhasználását az alábbi célokra hagyja jóvá: 

− Önkormányzati feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján ellátó 
önkormányzati meghatározó többségi tulajdonú gazdasági társaságok részére a 
bevétellel nem fedezett működési kiadások pénzügyi fedezetére nyújtott 
önkormányzati támogatás (200 millió Ft). 
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− Az önkormányzat által üzemeltetett oktatási intézmények, valamint az 
önkormányzati fenntartású városüzemeltetési, sport- és közművelődési 
intézmények működési kiadásaira 150 millió Ft (energia- és közműköltségek, 
illetve egyéb dologi kiadások).  

− Kaposvár közterületein térfigyelő kamerák telepítésére 50 millió Ft. 
 
            A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

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

3. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő  
üres, illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének 
fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 

 
 

5. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgármesteri Hivatal részére az  
ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabványok szerint 2015. évben működtetett 
információbiztonsági irányítási rendszerének tanácsadói támogatására 1.150 e Ft-ot, az 
ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint kiépített rendszer kockázatelemzés 
és értékelésének felülvizsgálatára 490 e Ft-ot, a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez 
szükséges tanácsadói támogatásra 700 e Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetésében (a 
tárgyévi szolgáltatás díjának pénzügyi kiegyenlítésére tárgyévet követően kerül sor). 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
                           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2016. január 15. 

 
 

6. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 
27001:2013 nemzetközi szabvány szerint működtetett információbiztonsági irányítási 
rendszerének megújító felügyeleti auditálásának 2015-2017. években történő  
elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrást a következő ütemezés szerint biztosítja (a 
tárgyévi szolgáltatás díjának pénzügyi kiegyenlítésére tárgyévet követően kerül sor):  
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a) 2016. évben 600 e Ft. 
b) 2017. és 2018. évben 400-400 e Ft. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                 2016. január 15., illetve az éves költségvetések összeállításakor 

 

7. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2015. évi bevételeiből 6.600 e Ft-ot a 
költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító 
víziközmű felújítási feladatokhoz, a szennyvízszivattyúk értéknövelő felújításához 
használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez a természeti és az 
épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat útján történő 
támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:    2015. december 31. 

 
8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás részére a KEOP-1.1.1/2F-09-2010-0004 azonosítószámú 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási projekt likviditási problémáinak kezelése 
érdekében 2015. évben legfeljebb 380 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a 
kölcsönt a pénzügyi forrásai rendelkezésére állásakor folyamatosan, legkésőbb 2015. 
december 31-ig köteles visszafizetni. A Társulás az Önkormányzat rendelkezésére álló 
likvidhitel mindenkori kamatainak megfelelő  kamatot köteles fizetni. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

 
           Felelős:  Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:  Molnár György igazgató 
           Határidő:  2015. február 28. (szerződéskötésre) 
 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert a kaposvári 15111 hrsz-ú, természetben a 67. számú főút (Kaposfüred 
elkerülő  út) által érintett, „kivett telephely” megnevezésű, 3610 m2 nagyságú ingatlan 
legalább bruttó 9.025.000,-Ft vételárért történő értékesítésére, valamint a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötendő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:  2015. március 20.  
 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 48-as 
Ifjúság útja 54-56. szám alatti helyiség raktárként a Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban 
zajló garanciális javítási munkálatok befejezéséig, de legkésőbb 2015. június 30. 
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napjáig a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár használatában maradhat, ezt 
követően a Testület dönt a további hasznosításról. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:  azonnal,  
     illetve 2015. június 30. (döntés továbbhasznosításról) 
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti 
helyiség bérletére Kasza Gyöngyi egyéni vállalkozó által benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, 
amennyiben pályázó a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. 
február 1. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 180.000,- Ft+Áfa/hó 
bérleti díjért Kasza Gyöngyi egyéni vállalkozó részére azzal, hogy a bérleti díj évente 
az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsiköltségeket nem tartalmazza, 
azok a bérlőt terhelik. 

 
           Felelős:  Szita Károly polgármester 
           Közreműködik: Molnár György igazgató 
           Határidő:   2015. január 31.  
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agro-Centrál Bt. között 2004. december 10. 
napján létrejött, majd 2009. október 1. napján módosított üzemeltetési és vállalkozási 
szerződés ismételt módosításához azzal, hogy a módosított alapszerződés szerint a 
Kapos-Fókusz Kft. helyébe üzemeltetőként a Kaposvár, Noszlopy G. u-ban lévő 3 db 
pavilonfelépítmény tulajdonosa lépjen. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztéshez 1. sz. függelékként csatolt bérleti- és üzemeltetési szerződést 
módosító megállapodás aláírására.  

 
            Felelős: Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 

Határidő:   2015. január 31.  
 
        

13. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a labdarugó utánpótlás fejlesztéséért, a 
városmarketingért, valamint az ifjúsági ügyekért felelős polgármesteri megbízottak 
megbízására. A 2015. december 31-ig szóló megbízások pénzügyi fedezetére a 
Közgyűlés 10.000e Ft keretet különít el a működési célú általános tartalékkeret  
terhére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. február 28. (a megbízási szerződések megkötésére) 
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-----2. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosításának jóváhagyásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítése nem volt. A bizottságok támogatták az 
előterjesztést.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3373   Száma: 15.01.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:02  
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: 
 
3/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 136/2014. (VI.12.) önkormányzati határozat 1) 
pontjával és a 162/2014. (VIII.26.) önkormányzati határozat 2.) b) pontjával jóváhagyott 
„M10 jelű” településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének 
módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

#: 3374   Száma: 15.01.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:02  
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 2/2015.(I.26.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3375   Száma: 15.01.22/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:03  
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 3/2015.(I.26.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A személyes gondoskodásról szóló rendeletet kell módosítani.  
Kérte főjegyző urat, ha kiegészítése van, tegye meg. 
  
dr. Kéki Zoltán c. főjegyző: Elmondta, mindössze 2 %-kal változnak az étkezési térítési 
díjak átlagban az egyes intézményekben. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: Ezzel együtt azt reméli nagyon sokakkal, hogy a közétkeztetés 
színvonala és minősége meg fog javulni.  Köszönhetően egyrészt az új szabályozásnak is, 
amely egyértelműen nevesíti, hogy mit és milyen formában kell bevinniük az étkeztetésben 
tápanyagként a gyerekek számára. Abban bízik, hogy jobb lesz a közétkeztetés színvonala. A 
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2014-es kaposvári mérések közül némelyik aggodalomra adott okot. A többség átlagos volt,  
talán 1-2 volt olyan, ami átlag feletti értéket kapott. Összességében az lenne a kívánatos, nem 
szorosan az emeléshez kapcsolódó megjegyzésként, hogy remélhetőleg javulni fog a 
közétkeztetés színvonala. 
  
Kováts Imre képviselő: Úgy gondolja az, hogy hogyan tükröződik a valóság az emberek 
gondolkodásmódjában jó példa ez az előterjesztés, illetve annak tartalma. Azt gondolja, nem 
lehet amellett szó nélkül elmenni, hogy a gyors statisztika szerint 0,6 % az élelmiszer árak 
csökkenése. Ugyanakkor a többség, aki a nyersanyag beszállítással foglalkozik és főzéssel, az  
70 %-os nyersanyagnorma emelést javasol, vagy kér. Hogyan lehet elfogadni azt és leírni,  
hogy 70 % nyersanyagnorma emelés mellett a 2 % a reális? Valaki nem mond igazat. Az, 
hogy a közétkeztetés hogyan fog alakulni, képviselő társam utalt erre nem tudom és az, hogy 
a gyerekek ott hagyják a kaját a főtt ételt minősíti. Biztos – kis túlzással –, ha visszahoznák 
azt a rendeletet, hogy a közétkeztetésben megmaradt ételt megehetik a disznók, akkor nagyon 
gyorsan 6 millió sertés lenne Magyarországon abból a moslékból, amit a gyerekek otthagynak 
az asztalon az iskolákban. 
  
Szita Károly polgármester: Elmondta, muszáj megszólalnia és próbálja türtőztetni önmagát, 
ugyanis vannak orvosi esetek megítélése szerint és bizonyos kategóriákat kell tartania e 
tekintetben. Az, hogy valaki 70 %-os normaemelést kért, kérhet, mert felkérték arra, hogy 
nyújtsa be az igényét. Más kérdés, hogy a döntési felelősségük alapján eldöntik, hogy mit 
fogadnak el belőle, 2 %-ot fogadtak el belőle. A 70 %-os normaemelésnek nem az volt az 
indoka, hogy ennyivel nőtt az élelmiszer ár, hanem az volt, hogy megváltozott egy rendelet, 
amelyben más kaját, és más tartalmú kaját kell adni az embereknek. Még több lesz véleménye 
szerint a pazarló kaja, még többet nem fognak megenni a gyerekek. Ne legyen igaza, ezt 
kívánja, de nagyon jelentős váltás lesz a közétkeztetésben. A közétkeztetés soha nem lesz jó, 
ne is várja valaki,  hogy valamikor jó lesz. Soha nem lesz olyan, hogy a közétkeztetés 
mindenkinek jó legyen. Sokan a legfinomabbnak a rántott húst tartják krumplival, vagy a sült  
csülköt. Ezek az ételek ki lesznek vonva a közétkeztetésből, jön a másik tartalmú étel,  ami 
valószínűleg drágábban előállítható. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy most fogják 
kiírni a közbeszerzést a kaposvári közétkeztetésre, mert a korábbi lejárt. Az új 
közbeszerzésben még cizelláltabban bele tudják építeni a szeptember 1-jén életbe lépő 
rendeletnek a követelményeit, mert így kell kiírniuk magát a közbeszerzést. Ha Borhi 
Zsombor alpolgármester úr jól dolgozik, márpedig jól dolgozik, akkor a pályázati kiírásba azt 
is belefogalmazzák, hogy melyik évtől csak tőlük vásárolhatja meg a zöldséget, a sárgarépát, 
a paprikát, a paradicsomot. Vagyis minden zöldséget csak az általuk előállított, Szociális  
Szövetkezeti csíra még, de innen kell, hogy vásároljanak és akkor mindig lesz piaca az itt 
előállított termékeknek. Ezért vannak szerencsés helyzetben, mert az új pályázati kiírásba 
ezeket a dolgokat bele tudják tenni. Most pedig 2 %-kal emelnek, ami maguknak jelentenek 
terhet, a költségvetésüknek az ingyenes étkezők miatt, illetve az 50 %-os támogatott étkezők 
miatt. Azokat valakinek ki kell fizetni, ezt a város fizeti ki. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3376   Száma: 15.01.22/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:11  
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 4/2015.(I.26.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 
használatba adásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3377   Száma: 15.01.22/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.76 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
4/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére biztosítja a Szántó u. 5. szám alatti ingatlanon 
található üzemviteli épület II. emeleti és tetőtéri, mindösszesen 691,02 m2 alapterületű 
helyiségei térítésmentes használatát 2014. december 02. napjától határozatlan időre, de 
legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. Az általános forgalmi adót a KLIK 
köteles az Önkormányzat részére számla alapján havonta megfizetni. A KLIK-et terhelik 
az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, mely költségek elszámolására vonatkozóan 
köteles a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel megállapodni. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. február 15.   

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Művelődési 

Intézet részére biztosítja a Szántó u. 5. szám alatti ingatlanon található üzemviteli épület I.  
emeletén 152,95 m2 alapterületű helyiségcsoport térítésmentes használatát 2015. január 01. 
napjától 2015. december 31. napjáig, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. 
Az általános forgalmi adót az Intézet köteles az Önkormányzat részére számla alapján 
havonta megfizetni. Az Intézetet terhelik az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, mely  
költségek elszámolására vonatkozóan köteles a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő  
és Szolgáltató Zrt.-vel megállapodni. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. február 15.   
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-----6. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 
módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3378   Száma: 15.01.22/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:12  
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: 
 
5/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratát a következők szerint módosítja: 
 
a) Az alapító okirat 2. pontja /A költségvetési szerv székhelye:  7400 Kaposvár, Csokonai 
u. 1. (hrsz: 351/1)/ az alábbiak szerint módosul: 
 
„2.) A költségvetési szerv székhelye:  7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. (hrsz: 351/12)/” 
 
b) Az alapító okirat 3. pontja (A költségvetési szerv telephelyei) az alábbi szöveggel 
kiegészül: 
 
„Közösségi Ház 
Kaposvár, Pécsi utca 52. hrsz: 2851/3” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2015. február 5. 
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-----7. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: A költségvetésben jóváhagyták a támogatásokat. A Marketing 
Bizottság azt javasolta, hogy a Youth Football Festival kiegészítő rendezvényelemeit több 
helyszínre telepítsék. Javasolta a Miénk a város szervezőinek, hogy a rendezvény a Kossuth 
téren és környékén valósuljon meg elsősorban. Tudja, itt majd Szép Tamás tanácsnok úrnak 
lesz egy javaslata magáról az elnevezésről. Jogi Bizottság javasolja, hogy az eredeti 
fenntartása mellett a lehetőségekhez mérten a magyarországi megjelenés esetén a Youth 
Football Festival elnevezés mellett törekedjenek a magyar nyelvű elnevezés használatára. 
Nem volt szóbeli kiegészítése. 
  

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

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: Marketing és Turisztikai Bizottság ülésen erről a napirendi 
pontról hosszas vitát folytattak. Lényege, 2014-ben a város sikeres, szép rendezvényeket 
szervezett és a 2015-ös rendezvények is remélhetőleg jól fognak sikerülni.  Együttműködési 
megállapodást kell ismét kötni a Youth Football Festival rendezőivel és ebben fel lehetne 
vetni azt, hogy ne ezt az angol kifejezést használják erre a rendezvényre, hanem Ifjúsági 
Futball Fesztiválnak kellene nevezni. Amennyiben nemzetközi licenc védi ezt az elnevezést, 
akkor mindenképpen azt kell javasolni, hogy mindkét leírást használják. Tudja a Kossuth tér 
és a környékén lakók kifogással éltek, hogy sok hangos rendezvény van. Az egyik 
leghangosabb rendezvény a futballfesztivál. Itt a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy 
maradjon a fesztivál központja a Kossuth tér, de van több olyan dolog, amit nem itt kellene 
megvalósítani. Jó lenne kitelepíteni egyes dolgokat például a Városligetbe. A Miénk itt a tér 
rendezvény sorozattal kapcsolatban, amikor ezt kitalálták akkor került ünnepélyes keretek 
között átadásra a Kossuth tér és azóta minden évben szeptemberben megrendezik. Ekkor 
jönnek vissza a fiatalok a városba tanulni, kezdődik az iskola, de még az első héten vannak 
egy pezsgő, kellemes jó hangulat van. Ez a város központjához tartozó rendezvény, ezt nem 
szabad kitelepíteni a Városligetbe, mert ott van a közeli Augusztus 20., ami gyakorlatilag nem 
más, mint egy jó kis búcsú. Nem szabad megismételni két héten belül ugyanazt a rendezvényt. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Véleménye szerint ezekkel a rendezvényekkel úgy látszik, 
hogy Kaposvár megtalálta az alapértékeket a kultúrába, amelyet felvállal és támogat. Nagyon 
fontos, hogy ezek a rendezvények némelyike a magas  kategóriájú kultúrába tartozik és egy 
közösségnek a szellemi színvonalát, vagy kulturáltságát az is kifejezi, hogy hányan használják 
és tagjai ennek a magas kultúrának. Ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése a 
Polgármesteri Hivatalon belül Katona Zsuzsi, ezen kívül az Együd Művelődési Központnak a 
munkatársai háttérként ezeket a rendezvényeket idehozzák, szervezik, igazgatják és  
levezénylik. Úgy gondolja, hogy mindenféle dicséretet megérdemelnek és ezt a Közgyűlés 
előtt, nyilvánosan szerette volna elmondani.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Marketing és Turisztikai Bizottságon elhangzottak egy részét Szép 
Tamás tanácsnok úr már elmondta. Nemcsak most, hanem már korábban is sokat foglalkozott 
a bizottság azzal, hogy mit kellene annak érdekében tenni, hogy a kaposvári 
nagyrendezvények, fesztiválok közül legalább egy vagy kettő fesztiváljuk, turisztikai 
attrakciójuk legyen, amely Magyarország legrangosabb vidéki fesztiváljai közé tartozna. 
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Mindig elhangzott érvként az előterjesztő és a városháza részéről, hogy jó ez a kívánság, jó is  
lenne Kaposvár számára, de ennyiből gazdálkodnak. Ennyiből pedig nem lehet azoknak a 
fesztiváloknak a sorába tartozni, melyek a legrangosabb vidéki fesztiválok, mert azok 50, akár 
100 millió forintot is meghaladó költségvetésből gazdálkodnak. Javasolta, hogy szakítsanak rá 
időt és tekintsék át, hogy a nagyrendezvényeik, fesztiváljaik közül melyik az, vélhetően a 
Rippl-Rónai vagy a Kamarazenekari Fesztivál mellett, ami védjegyszerű fesztivál. Hogyan 
tudnak abból egy olyan turisztikai attrakciót fejleszteni, ami megérdemli a többlettámogatást 
és nagyobb költségvetési forrást annak érdekében, hogy tényleg bekerüljenek az országos  
vérkeringésbe és az egy nagyon vonzó fesztivál legyen nemcsak a kaposváriak számára, 
hanem mások számára is, adott esetben a külföldiek számára is. Lehet, hogy időt kellene 
hagyniuk, tekintsék át és elképzelhető, ha a következő évre készülnek, már egy olyan 
fesztivált tudnak előkészíteni, amely ennek a kívánalomnak eleget tud tenni. A Rippl-Rónai 
Fesztivál valóban az ország, a vidék egyik legnagyobb kulturális turisztikai rendezvényévé 
tud válni. 
  
Kováts Imre képviselő: Bizottsági ülésen is vita volt a Kossuth tér használatáról. Elismeri 
azt, hogy vannak rendezvények, amelyeket a Kossuth térre kell szervezni, mert az a városnak 
a központja, a lelke. Azt gondolja, hogy amikor milliárdokat költenek a városban lévő egyéb 
területek fejlesztésére, akár a Városliget, vagy Deseda, akkor figyelembe kellene venni a 
Kossuth tér és Fő utca állapotát. Lassan nem lehet ráismerni, arra az állapotra, amit valamikor 
létrehozott a város. Úgy gondolja, hogy polgármester úrnak határozottabban kellene 
képviselni azt a költségvetési szempontot, hogy amit lehet, és amiért létrehozták ezeket a 
külső területeket, oda több rendezvényt kellene szervezni és oda kitelepíteni. Azokat kell 
szervezni a Kossuth térre, amelyek feltétlenül ide kívánkoznak. Személyes jellegű  
megjegyzésként elmondta, nem tetszik neki a polgármester ülés vezetési stílusa. Nem tetszik 
az, hogy a véleményét, mások véleményét minősíti. Ha arra van szüksége, hogy öt éven 
keresztül ez a háborúskodás folyjék készen áll,  csak azt gondolja, sem a Közgyűlésnek, sem a 
városnak az érdekét nem az szolgálja, hogy megjegyzéseket tegyen a hozzászólásaira. Már 
korábban is elhangzott az orvosi eset szó, arra kéri, hogy fogadja el, vannak dolgok, amirő l 
másképpen gondolkodik, más a véleménye. Ettől még nem ellenség és kikéri magának, hogy 
azokat a véleményeket, amelyeket megfogalmaz állandóan minősítse, és olyan szavakkal 
illesse, ami nem a Közgyűlésbe illik. 
  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: Képviselő társa hozzászólását hallgatva arra 
gondolt, hogy a futballfesztiválon a legtöbb meccs a Cseri úton történik a Bene Akadémiánál. 
Van egy Cseri parkjuk, ami igazából nincs kihasználva. Megfontolóra tenné, lehet, hogy 
bizonyos rendezvényeket ez alatt az idő alatt, amit át szeretnének vinni a főtérről, át lehetne 
helyezni a Cseri parkba, mivel a legtöbb busz, a legtöbb diák ott van. 
  
Szita Károly polgármester: Azokkal a véleményekkel ért egyet, akik azt a véleményt 
fogalmazzák meg, hogy a Kossuth tér, a belváros szívének a fesztiváli leterheltségét  
csökkenteni kell.  Ezt úgy tudja elképzelni, ha a kaposváriak szemébe nézve, előre 5 évre 
meghatározzák azt, hogy a megadott hétvégéket a fesztiválok terhelni fogják. Úgy 
készüljenek a lakók, hogy zaj lesz, sok ember lesz, de meg kell mondani előre és ezt a vitát le 
kell folytatniuk. Mindenki arra számítson, hogy bizonyos fesztiválokat nem akarnak kivinni a 
Kossuth térről, mert úgy érzik itt a helye. Ez viszont kellemetlenséggel jár és sok-sok ember 
öröme is egyben. Nem szabad holt parkoknak hagyniuk a Városligetet, hanem használni kell.  
A Marketing Bizottságnak nagyon szívesen venné ez irányba tett javaslatait, látja, hogy 
melyek azok a rendezvények, vitassák meg, amiket úgy ítélik meg, hogy a belvárosban kell,  
hogy helyet kapjanak, és melyek azok, amelyeket kivihetnek a város környéki területekre. Ha 
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például a Youth Football Festivalt ráengedné a Városligetre, lehet, hogy utána 20 millió 
forintos karbantartási költséget is be lehetne tervezni. A Youth Football Festivalnak három 
haszna van. Az egyik itt van 3000 fiatal, tele vannak a szállodák, a férőhelyek, esznek, isznak. 
Kettő kb. 100 fiatal kaposvári dolgozik mellettük és erre a 10 napra pénzt kap. Három az ide 
érkező fiatalok, ha tetszik nekik ez a város, akkor elviszik otthonra a jó hírünket. Más haszna 
nincsen. Bocsánatot kér, de ez a fesztivál nem arra szolgál, hogy a kaposváriak 
szórakozzanak. Ezt a három célt szolgálja és lehet mérlegelni, hogy jól vagy rosszul. Egész 
addig, amíg úgy mérlegelnek, hogy jó addig csinálni kell, ha egyszer úgy döntenek, hogy nem 
szolgálja ezt a három célt akkor meg kell szüntetni. Javasolta, hogy azokat a részeket hagyják 
nyitva, hogy mi hol legyen. A Marketing Bizottság tanácsnokát, Pintér Attilát felkérte arra, 
hogy szánjanak rá egy bizottsági ülést és tekintsék át pro-kontra érvekkel. Gondolják át, hogy 
mit javasolnak – sokat segítenének vele – és hozzák be, legyenek kedvesek. Osztja dr. Szép 
Tamás tanácsnok úr névre vonatkozó javaslatát, főjegyző úr is. Utána fog nézni, hogy a 
nyitott kérdések, amiket feltett milyen mértékben változtatható magában a név. Azt is kérné a 
Marketing és Turisztikai Bizottságtól, ha azon az állásponton van, hogy azt javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Rippl-Rónai Fesztivál legyen – május utolsó hétvégéjén – az a 
fesztivál, amit érdemes úgy megcsinálni, hogy ne maradjon belterjesnek és a legtöbben 
fontosnak érezzék idelátogatásukat, akkor dolgozzák ki ennek a programtervét. Most 15 
millió forintot hagytak jóvá, kb. 20 millió forint lesz a fesztivál költségvetése. Önmagában 
rengeteg pénz, de amúgy ismerve a 100 millió forintos költségvetéssel rendelkező  
fesztiválokat, elenyésző. Pályázni mindig lehet, ha megfelelő tartalommal el tudják hitetni,  
hogy ez jó, igazán lehetségessé válik arra, hogy olyan híres fesztivál legyen, amiért érdemes  
lesz Kaposvárra utazni. Akkor sertepertélni fog a pályázati pénzek után, több-kevesebb 
sikerrel el is fogja tudni érni, hogy kapjanak. Dolgozzák ki ezt is, szánják rá ezt az első  
félévet, vagy háromnegyed évet, hogy a következő évi fesztiválra már úgy tudjanak neki 
indulni, hogy legyen bátorságuk és pénzügyi erejük megpróbálni. Ha apránként is, nem is  
egyszerre a maximumra törekedve, de szánják rá a nyári szünet előtt itt a Közgyűlésen, 
bizottsági előterjesztésként egy beszélgetést. A nyitva hagyott kérdésekre a Marketing 
Bizottság ad majd javaslatot, hogy mivel terheljék a Kossuth teret és mivel mást. Kérte, hogy 
az előterjesztést szavazzák meg. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3379   Száma: 15.01.22/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:30  
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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6/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2015. évi kiemelt városi 

rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket 
sorolja Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 
KIEMELT RENDEZVÉNY IDŐPONT  

KAPOSVÁRI FARSANG – DOROTTYA 

NAPOK 
FEBRUÁR 6−8. 

RIPPL-RÓNAI FESZTIVÁL MÁJUS 28−31. 
KATONAZENEKARI FESZTIVÁL JÚNIUS 4−6.  

SZENTJAKABI NYÁRI ESTÉK  
JÚLIUS 2. − AUGUSZTUS 

6. 

YOUTH FOOTBALL FESTIVAL JÚLIUS 19−25. 

KAPOSVÁRI NEMZETKÖZI 

KAMARAZENEI FESZTIVÁL 
AUGUSZTUS 13−19. 

ORSZÁGOS ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT 
TARTÓ TÁRLAT 

AUGUSZTUS 15. 

M IÉNK A VÁROS  SZEPTEMBER 4−6. 
MÉZ FESZTIVÁL SZEPTEMBER 11−12. 
KAPOSVÁRI ADVENT − 

KARÁCSONYI ÜNNEPEK 
NOVEMBER 29. −  

DECEMBER 20. 

ÚJÉVI KONCERT 2016. JANUÁR 2. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő: 2016. január 2. 

 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi Rippl-Rónai Fesztivál művészeti 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
fesztivál megrendezéséhez a Közgyűlés 15 000 000 Ft összegű támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2015. május 31. 
 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi Katonazenekari Fesztivál 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
fesztivál megrendezéséhez a Közgyűlés 1 000 000 Ft összegű támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2015. június 6. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi Szentjakabi Nyári Esték 

programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvénysorozat megvalósításához a Közgyűlés 2 500 000 Ft összegű támogatást 
biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2015. augusztus 6.  
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Youth Football Fesztivál megrendezésével 
megbízza a Yogo Bonito Európa Kft.-t, melynek megvalósításához 8 000 000 Ft 
pénzügyi forrást biztosít. Az erre vonatkozó 2. mellékletben szereplő támogatási 
szerződést jóváhagyja , egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 

Molnár György igazgató 
Határidő: 2015. július 25. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Youth Football Fesztivál szervezőit, 

hogy a lehetőségek szerint a rendezvény kiegészítő elemeit a Kossuth téren kívüli más  
helyszínre próbálják telepíteni, valamint hogy az eredeti licenc fenntartása mellett a 
lehetőségekhez mérten az angol elnevezés mellett törekedjenek az Ifjúsági Futball 
Fesztivál elnevezés feltüntetésére is. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő: azonnal 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál alatt 

megnyíló nagyszabású kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A tárlat megszervezéséhez a Közgyűlés 2 500 000 Ft támogatást biztosít. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő: 2015. augusztus 19. 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a VI. Miénk a város fesztivál 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez a Közgyűlés 15 000 000 Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő: 2015. szeptember 6.  
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9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez 500 000 Ft 
támogatást, valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület-
használatot biztosít a szervező Zselici Méhész Egyesület számára.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2015. szeptember 12. 

 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi 

Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvények megtartásához a Közgyűlés 2 000 000 Ft támogatást 
biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2015. december 20.  
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények 
megtartásához a Közgyűlés 6 000 000 Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2015. december 31.  
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi újévi koncert megszervezésével a 
Csiky Gergely Színházat bízza meg. A rendezvény megtartásához a Közgyűlés 
2.200.000 Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2016. január 2.  
 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 
figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. A tervezettet meghaladó 
támogatás összege csökkenti az önkormányzati hozzájárulást. 

  
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Szirják Imréné igazgató  
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő: 2015. december 31. 
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-----8. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének  
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3380   Száma: 15.01.22/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 január 22 10:30  
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: 
 
7/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a Cabero Industrial Kft.-vel a kaposvári 3657/122 hrz-ú ingatlan vonatkozásban 
kötendő “Épület önálló tulajdonjogának és földhasználati jog létesítéséről szóló” szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. március 20. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
 

Kováts Imre képviselő: Interpelláció Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal Címzetes 
Főjegyzőjéhez és Polgármesteréhez „Ki tud a 97/2013.(V.22.) önkormányzati határozat 
végrehajtására vonatkozó kérdéseimre választ adni?” címmel A Közgyűlés a 97/2013.(V.22.) 
önkormányzati határozatával, 26.700.000.- Ft összegben tőkeemelést hajtott végre a Kapos 
Holding Zrt.-ben. A Műszaki és Pályázati Igazgatóság – előterjesztésben hivatkozott – 
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kalkulációja szerint „a tőkeemelés formájában rendelkezésre bocsátott összeg fedezetet nyújt 
a medencejavítási munkákra és a kültéri medencék termálhővel történő temperálás nettó 
költségeire”. Az Élmény- és Gyógyfürdő NKft honlapján lévő adatok szerint a munkálatok 
(„Kaposvári Élményfürdő medenceburkolat javítási munkái” valamint a „Meglévő  
uszodaépületi primer fűtési és hulladékhő hasznosító rendszerének átalakítása és bővítése”) 
nettó 45.571.850.- Ft összegbe kerültek. 
A Városi Fürdő bővítése, rekonstrukciója során szerzett ismeretei pontosítása érdekében a 
közgyűlési előterjesztés olvasásakor több alkalommal is kereste a Műszaki és Pályázati 
Igaz gatóság Igazgatóját, Szirják Imréné Igazgató Asszonyt – tekintettel arra, hogy a fejlesztés 
első ütemében, az élményfürdő megépítésekor – a címzetes főjegyző által kijelölt műszaki 
ellenőre volt a projektnek, a második ütemben megvalósult rekonstrukciónak, bővítésnek 
pedig projektvezetője volt. Sajnos, megkereséseire nem reagált. 
A képviselői eskü letétele után ismét megkereste az Igazgató Asszonyt. Munkatársán 
keresztül jelezte, hogy a 2013.05.13. keltezésű előterjesztésben szereplő munkálatok műszaki 
tartalmára vonatkozóan szeretne tájékozódni. Sajnos képviselői minőségében sem sikerült a 
közvetlen kapcsolatot felvenni vele. Véletlenszerű találkozásuk során Szirják Imréné Igazgató 
Asszony közölte, a kérdésre nem tud választ adni, mert a közbeszerzési eljárásokat a Kapos 
Holding folytatta le. 
Eddigi – törvény által szabályozott – képviselői munkája során a Hivatal vezetőitől, 
dolgozóitól mindenkor megkapta a kért tájékoztatást. Tevékenységüket a legnagyobb 
előzékenység, türelem- és udvariasság jellemezte. Természetesen nem feltételezte, hogy 
Műszaki és Pályázati Igaz gatóság vezetője el kíván térni ettől a gyakorlattól és akadályozni 
akarja képviselői munkáját. Ezért azt a következtetést kell levonnia, hogy nem rendelkezik a 
tájékoztatásához szükséges ismeretekkel. 
Kéri a Tisztelt Címzetes Főjegyző Urat, hogy jelölje ki a Műszaki és Pályázati Igazgatóság 
azon dolgozóját, aki a hivatkozott előterjesztésben leírt műszaki-pénzügyi kalkulációra 
vonatkozóan érdemi tájékoztatást tud adni.  
Kéri a Tisztelt Polgármester Urat, mint a tulajdonos önkormányzat képviselőjét, szíveskedjék 
felhatalmazást adni az említett munkák műszaki ellenőreinek arra, hogy a vállalkozói 
szerződések alapján végzett munkák műszaki tartalmára, a beépített berendezések 
működésére vonatkozó képviselői kérdéseire érdemi választ adhasson. 
 
  
dr. Kéki Zoltán c. főjegyző: Tisztelt Képviselő Úr! Az interpellációjával kapcsolatosan a 
Műszaki és Pályázati Igazgatóság vezetőjével, igazgató asszonnyal beszélt és azt a 
tájékoztatást kapta, hogy azok a megállapítások, amiket itt elmondott az együttműködésről 
valószínű a kommunikáció kapcsán félreértésen alapulnak. Találkozásukkor említette Önnek, 
hogy a közbeszerzési eljárást a Kapos Holding Zrt. folytatta le, a dokumentumokat tőlük fogja 
majd bekérni és ezt követően tájékoztatja Önt. 
A hivatkozott előterjesztés elkészülte előtt, a Fürdő jelezte, hogy a Virágfürdő tekintetében 
bizonyos javítási munkák váltak szükségessé, illetve a kültéri medencék termálhővel történő 
temperálását tervezik. Jelzésük alapján az Igazgatóság megtekintette javítási munkákkal 
érintett területet és megbecsülte a javítás várható költségeit. Ugyanakkor a kültéri medencék 
termálhővel való temperálására vonatkozóan nem készült korábban terv, nem tudtak pontos 
becslést adni.  
A tőkeemelésről szóló előterjesztésben és ezt jelezték, arra kívántak utalni, hogy a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóság kalkulációja szerint, illetve a Fürdő által szolgáltatott információk 
alapján az a 26 700 eFt-os tőkeemelés valószínűleg elegendő lesz a medencejavítási munkák, 
valamint a kültéri medencék termálhővel történő temperálásának nettó költségeire. 
A 2013-as szezonra a medenceburkolat javítása elkészült. A hőhasznosításra a pontos tervek 
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pedig 2013 júniusára készültek el, ez alapján a Kapos Holding Zrt. megrendelte a munkákat, 
amelyek már a nyári szezonra, júniusban el is készültek ezek a munkák. Ennek a pontos 
tartalmáról már nem volt információja kollegáinak erre utalt az elején.  
Amennyiben a műszaki tartalomra vonatkozóan bármilyen kérdése merül fel, kérem, hogy az 
interpellációban írtak ellenére bizalommal forduljon az Igazgatóság vezetőjéhez, aki ahogy 
eddig is, segíteni fogja képviselői munkájában és minden információt, miután beszerezték a 
Holding beruházásra vonatkozó adatait is meg fogja kapni. 
 
Szita Károly polgármester: Azzal egészítette ki főjegyző urat, hogy mindegyik képviselőre 
ez vonatkozik. A képviselőnek joga van tudni mindenrő l, de nem akkor kell bemenni a 
hivatalba, amikor Ő akar. Előre egyeztetett időpontban, meghatározott időkeretben menjen. 
Köteles minden egyes kollegája minden egyes információt rendelkezésükre bocsájtani. Ami 
információ zárt, az zárt, írassák alá a titoktartási nyilatkozatot és adják ki. Ugyanez 
vonatkozik az önkormányzat cégeire is, amely zárt és üzleti titok, írassák alá a 
titoknyilatkozatot, de adják ki. Ehhez a képviselőknek joga van.  
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 

Szita Károly polgármester: Kérdése volt, elfogadja-e képviselő úr a válaszokat? 
 
Kováts Imre képviselő: Nem reagált még polgármester úr arra a kérésére, hogy hatalmazza 
fel a műszaki ellenőrét a beruházásnak, hogy tájékoztatást adhasson. Elmondása szerint ebben 
a kérdésben csak akkor ad tájékoztatást, ha polgármester úr erre felhatalmazza, vagy a 
Műszaki Igazgatóság igaz gatójától kap erre felhatalmazást. Ha kaphat tájékoztatást, akkor el 
tudja fogadni az interpellációra kapott választ. 
  
Szita Károly polgármester: Arra kérte igazgató asszonyt, hogy a beruházó engedje meg a 
műszaki ellenőrnek, hogy Kováts Imre képviselő úrral megigyon egy kávét és tájékoztassa a 
beruházásról. 
 
Kováts Imre képviselő: Köszönte, a választ elfogadta. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


