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Testületi ülés ideje: 2015. február 26. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 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 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Tisztelettel köszöntött mindenkit a mai képviselő-testületi 
ülésen. A Képviselő Hölgyeket és Urakat, a meghívott vendégeiket, kollégáit, sajtó 
képviselőit és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a mai 
munkájukat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület mind a 18 tagja jelen van, a 
Közgyűlés határozatképes. 
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  

- bizottsági tagok megválasztásáról,  
- Kiegészítés a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

támogatásáról szóló előterjesztéshez,  
- a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 
Kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül Kaposvár Megyei Jogú Város 2014. évi 
közbiztonságáról és a 2015. évi feladatokról szóló beszámolót első napirendi pontként, míg a 
Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységérő l szóló 
beszámolót második napirendi pontként tárgyalják meg. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3391   Száma: 15.02.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
12/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- bizottsági tagok megválasztásáról, 
- Kiegészítés a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

támogatásáról szóló előterjesztéshez,  
- a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
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1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2014. évi közbiztonságáról és a 2015. évi 
feladatokról 
Előterjesztő:  Ferincz József r. ezredes 
 

2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Róth Zoltán tű. százados 
 

3. Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  

 
6. Előterjesztés a Kaposvár Kártyára vonatkozó új kedvezmények bevezetéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
7. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

23/1991.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

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

 
9. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2015. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
10. Előterjesztés a "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című felhívásra 

benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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11. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
12. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

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

 
13. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

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

 
14. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 
15. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   Szabó Zoltán ügyvezető 

 
16. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

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

 
17. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
18. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2014. IV. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
19. Tájékoztató a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályozás tapasztalatairól 

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

 
20. Előterjesztés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított 

bérlőkiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
21. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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22. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
23. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
24. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
25. Interpelláció 
 
Szita Károly polgármester: Az elmúlt egy hónapban átadtak két óvodát, melyet úgy gondol, 
hogy mindnyájuk számára nagy öröm lehet. Egyrészt a kaposfüredi óvodát bővítették több 
mint 100 millió forintért és ugyancsak több mint 100 millió forintért a szentjakabi óvodát is. 
Öröm volt látni azokat a gyerek arcokat, akik az ajtónyitást követően birtokba vették az új 
ovijukat. Mindezt azért tették, mert megváltozott az óvodáztatási korosztály és három éves 
kortól igény szerint óvodába kell járatni a gyerekeket. Kaposváron, mint ahogy eddig sem 
volt, ezt követően sem lesz olyan, hogy óvodás gyerek ne kaphasson férőhelyet, ezért is 
bővítették a két óvodát. Jó érzékelni azt, hogy a múlt esztendőben döntöttek arról, hogy 
elegük van abból, hogy Kaposvár is azon nagyvárosok közzé tartozzon, ahol a belvárosi 
kirakatok üresek, ugyanez érintette az önkormányzati tulajdonú helyiségeket is, akkor 
mondták azt, hogy a 35 év alatti fiataloknak lehetőséget kívánnak biztosítani arra, hogy 
vállalkozzanak. Hite szerint nem ígérni kell a fiataloknak, hanem a jelenben kell megfelelő  
feltételeket biztosítani. Ezt a lehetőséget megkapták és már nyolc helyiséget sikerült így 
kiadni. Nyolc helyiségben már fiatal vállalkozók dolgoznak, még három van, ami véleménye 
szerint az elkövetkező hetekben szintén gazdára fog találni. Volt egy nagyon érdekes, de 
nagyon tanulságos gazdasági évadnyitója a gazdasági iparkamarának. Vitályos Eszter 
államtitkár asszony az előttük levő európai uniós ciklusról,  európai uniós források lehívásáról 
tartott egy tájékoztatást. Teljesen világosan ismerik az elképzelését, hogy a legfontosabb 
célkitűzés az, hogy mindenki dolgozhasson, aki munkából akar megélni ebben a városban. 
Korszakhatárhoz érkeztek most az új európai uniós fejlesztések lehívása előtt, semmi garancia 
nincs arra, hogy nem köszönt be újból a hatását még éreztető gazdasági világválság, de látják, 
hogy mi van a környékükön. Az ember nem akkor csinálja meg a háza tetejét, amikor esik az  
eső, hanem előtte. Éppen ezért az új kaposvári modellnél a helyi kaposvári kis- és 
középvállalkozások megerősítését látja, ha a gazdaság erős, akkor mindennek ellent tudnak 
állni. Ez az új kaposvári modell, ezért ebbe az irányba megy az a várospolitika is, amit 
elkezdtek. Új korszak kezdődik az energia felhasználás tekintetében is Kaposváron. Itt két 
dolgot említene meg, mely szintén az elmúlt Közgyűlés óta történt. Egyrészt elkezdik több 
mint 2100 db húsz éves, energiafaló közvilágítási lámpatest lecserélését energiatakarékos  
LED-es lámpákra. A közbeszerzési eljárást írják ki, de ne csak lámpacserére gondoljanak, 
olyan új rendszert akarnak kiépíteni Kaposváron, melyben nemcsak lámpákat cserélnek. Okos  
várossá kell, hogy váljanak. Olyan rendszert akarnak kiépíteni és olyan rendszert szerelnek 
be, amely automatikusan egy monitoron jelzi az összes kaposvári lámpánál, hogy hol van 
hiba, hol égett ki az égő, hogy kábelhiba történt-e, vagy csak egy égőt kell cserélni. Ez a 
rendszer alkalmas arra, hogy forgalmat számláljon, hogy levegőminőséget mérjen. Olyan 
technológiákkal lehet kiegészíteni, hogy óvoda udvarába fel lehet rakni és lehet szólni, hogy 
most ne vidd ki a gyerekeket sétálni, mert olyan a levegő minősége. Sokkal többet tud ez a 
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rendszer, minthogy csak energiatakarékosan világít, mert éves szinten ezzel a közvilágítási 
költségeikbő l 20 millió forintot spórolnak meg. Örömmel jelentette be, hogy a Megújuló 
Energiaforrások Bajnokságán az 50 ezer fő feletti lakosú települések kategóriájában 
bronzérmesek lettek. Gratulált mindenkinek, aki kivette ebből a részét, Tatabánya és Miskolc 
van előttük. Remélhetőleg a következő versenyen őket is meg fogják tudni előzni, mert már 
lesznek olyan konkrét eredményeik a biogáz mellett is, melyek eredményt tudnak hozni. Nem 
mellékesen jegyzi meg, hogy a Dorottyával együtt megpróbálták elűzni a telet, ami úgy tűnik, 
hogy sikerült is nézve a mai meteorológiai előrejelzéseket.   
 
Külön köszöntötte dr. Piros Attila tábornok urat és Ferincz József kapitány urat az első 
napirend tárgyalásához hívták meg őket. Mindig ilyenkor év elején meghallgatják a 
Rendőrkapitányság beszámolóját. A prezentációt kapitány úr tartja, azt követően tábornok úr 
kért szót és utána kérdések, majd hozzászólások következnek. 
 
 

-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2014. évi közbiztonságáról és a 2015. évi 
feladatokról----- 

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

 
 
Ferincz József r. ezredes: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait – abból az alkalomból – hogy 
ismét eltelt 1 év és a Rendőrségi törvény alapján eleget kell tennie azon kötelességének, hogy 
számot adjon, beszámoljon az elmúlt 1 év közbiztonságáról, az általuk végzett bűnüldözési, 
közbiztonsági, közlekedésrendészeti, igaz gatásrendészeti, megelőzési feladatok ellátásról. 
 
A Közgyűlés részére megküldött beszámoló részletesen taglalja azokat az adatokat, amelyek a 
bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésrendészeti helyzetüket mutatják be 2014. évben a 2013. 
évi bázisévhez viszonyítva. A legmeghatározóbb adatokról készítettek egy kivetítést, melynek 
slide-jai reméli, jól fogják mutatni a 2014-es bűnügyi helyzetet, valamint a közbiztonság, az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében végzett munkájukat. Első  
helyre kívánkozik a Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területén, ahova 4 város és 73 
község tartozik, bekövetkezett, regisztrált bűncselekmények száma, amely mint láthatják az 
elmúlt öt év vonatkozásában folyamatosan csökkenő tendenciájú, a 2014-ben markánsan 28,5 
%-kal csökkent az előző évihez képest. A 2013. bázisév kivételével ugyancsak erőteljesen 
csökkenő a kiemelt bűncselekmények, valamint a lopások számának alakulása is. Ezen belül 
Kaposvár város területén is kedvező folyamat látható a regisztrált bűncselekmények, a 
közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában, valamint a lakosságot leginkább 
irritáló lopások számának alakulásában. Öt évre kitekintve látható, hogy a lopások száma a 
2014-es évben volt először ezer alatt Kaposvár város területén. Remélik, hogy ez a tendencia 
tovább fog folytatódni. A bekövetkezett bűncselekmények nyomozáseredményességében is  
pozitív folyamatról számolhat be, hisz az elmúlt 10 év legmagasabb 
nyomozáseredményességét regisztrálhatták. Ez különösen a kiemelt bűncselekmények 
nyomozáseredményességének a függvényében jó eredménynek mondható. A lakosságot  
leginkább irritáló közterületen elkövetett bűncselekmények és a kiemelt, társadalomra 
veszélyes rablások nyomozáseredményessége is ugrásszerű növekedést mutat, mely mutatja 
az elsődleges forrónyomon elvégzett nyomozati cselekmények minőségének a javulását. A 
közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy a halálos kimenetelű baleset száma sajnos 
emelkedett, de látható, hogy az összbalesetek számában az évek óta tartó örvendetesen 
csökkenő tendencia nem változott, a súlyos és könnyű sérüléses balesetek száma a bázisévhez  
viszonyítottan erőteljesen csökkent. Ugyanez a kedvező trend mutatható ki Kaposvár város 
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területén a 2013. évi 118-al szemben 92 személyi sérüléses baleset történt, amely 20 % feletti 
csökkenést jelent. Kaposvár város területén nem alakultak ki balesetveszélyes közlekedési 
gócpontok. A várost átszelő 610-es úton a 2014. évben felszerelt forgalomirányító fényjelző 
készülékek a Hunyadi utca és Tallián utca kereszteződésében jótékony hatással voltak a 
közlekedésbiztonság pozitív irányú változására. Ezen lámpák telepítésével és 
összehangolásával megteremtődött a folyamatos forgalomáramlás, zöldhullám. A 
közbiztonság javítása érdekében fokozták a város, valamint illetékességi területükön a szűrő-
kutató tevékenységüket, szolgálatszervezésüket a napi operatív helyzetnek megfelelően 
koordinálták. Ezeknek az intézkedéseknek eredménye, hogy az elfogások s az előállítások 
száma dinamikusan emelkedett. A szűrő-kutató munka javulását igazolják a 
személyigazoltatások számának szinte duplájára történő emelkedése, valamint az alkalmazott 
alkoholszondák számának növekedése is. Visszautalva a tavalyi év februárjában megtartott 
közbiztonsági beszámolóra, melynek során a Közgyűlés a közbiztonság javítása érdekében 
programterv elkészítését kérte a kapitányságtól. A programterv 2014. március 31-re elkészült, 
melyben különösen a veszélyeztetett kriminalizált városrészek Cser, Donner, Szentjakab, 
Sávház, és nem utolsósorban a belváros közbiztonságát helyezték előtérbe. Ennek érdekében 
közös járőrszolgálatban állapodtak meg a közterület felügyelettel és a polgárőrséggel. Új 
járőrútirány terveket dolgoztak ki, a kriminalizált városrészekhez tartozó zártkerti területek 
fokozott ellenőrzését megszervezték. A programterv ajánlása alapján a Közgyűlés döntött a 
város területén közterületi térfigyelő kamerahálózat kiépítéséről. Látható, hogy a közös 
szolgálat ellátás kapcsán, - amely 2014. május 1-től folyamatosan minden hétköznap 
gyalogjárőri szolgálatban realizálódott – erőteljesen nőtt az igazoltató tevékenység, melynek 
kapcsán az előállítások és elfogások számában, valamint szinte minden intézkedési mutatóban 
emelkedés mutatható ki. A polgárőrségtől és a közterület felügyelettől érkezett napi 2-2 fő 4-4 
órában eredményesnek bizonyult, melyet ezúton is megköszönt a Kaposvári Közterület 
Felügyelet, illetve a Kaposvári Polgárőrség kollektívájának. A következő térképeken 
megkísérelték illusztrálni az 5 veszélyeztetett városrész bűncselekményi számainak kedvező  
irányú változásait. A Cseri városrész ellenőrzése kapcsán gondot fordítottak a zártkerti rész 
folyamatos ellenőrzésére, a közös szolgálaton túl igyekeztek állandó rendőri jelenlétet 
biztosítani. A lakossággal történő kapcsolattartás során a megfogalmazott problémákat 
személyhez kötötten megvizsgálták, személyesen felkeresték az állampolgárokat panaszaik 
orvoslása érdekében. A Donneri városrész központjában található szökőkút környékén 
felmerült magatartásbeli anomáliák kiküszöbölése érdekében szintén visszatérő rendőri 
jelenlétet biztosítottak. Több büntető és szabálysértési eljárást kezdeményeztek személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedés mellett különböző közterületen elkövetett 
garázdaságok elkövetőivel szemben, melynek kedvező hatásai a második félévben már 
megmutatkoztak. A Szentjakabi városrészben valamint a Sávház környékén megvalósított 
állandó rendőri jelenlét markáns bűncselekményi szám csökkenést eredményezett. A 
belvárosra láthatják, hogy továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a bevásárlóközpontok, 
pályaudvarok, szórakozó centrumok és nagyobb forgalmú közterületek rendjére, és az itt 
elkövetett személy elleni, valamint kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorítására. A térképek jól mutatják a kamerarendszer kiépítésének szükségességét és 
további fejlesztésének irányait. A következő térképen az első ütemben kiépített kamerák 
elhelyezkedését mutatják, amelyeknek kiépítése 2014. október hónapra valósult meg, és azóta 
is folyamatosan bővül. A város által finanszírozott jelenleg mintegy 71 helyen közel 100 
kamera működik. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a jogsértések elkövetése egyre 
inkább kiszorul a kamerák által figyelt területekről és a visszatartó hatása sem elhanyagolható. 
A kamerarendszer teljes kiépítése folyamatos, melynek elkészültével további bűncselekmény 
szám csökkenést várnak. A közbiztonság javítását célzó kamerarendszer kiépítéséért ezúton 
mondott köszönetet Kaposvár város Polgármesterének, Közgyűlésének, és Kaposvár város  
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valamennyi lakójának. Kiemelt figyelmet fordítanak a lakossággal történő kapcsolattartásra. 
Az önkormányzattal, civil szervezetekkel, közintézményekkel, a rendészeti feladatot ellátó 
egyéb szervezetekkel a kapcsolat és az együttműködés folyamatos, és konstruktívnak 
mondható. Továbbra is várják az állampolgárok, az önkormányzati képviselők 
közbiztonsággal kapcsolatos felvetéseit, véleményeit, észrevételeit. A rendőrség 
feladatkörébe, hatáskörébe tartozó valamennyi bejelentést a jogszabályoknak megfelelően 
kivizsgálják, és amennyiben szükséges intézkedést kezdeményeznek. 
 
Még egyszer megköszönte azt a segítséget, amelyet a város a közbiztonság javítása érdekében 
nyújtott és azon szervezetek és állampolgárok munkáját, akik segítséget nyújtottak abban, 
hogy 2014. év a közbiztonságot érintően konszolidált, viszonylag nyugodt évnek volt  
mondható. 
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Egy rendőr életében van két olyan dokumentum, amely 
végig kíséri. Az egyik az eskü, amely kötelez, a másik az alaptörvény, ezt azért szokta mindig 
idézni, mert egyszerűen és lényegre törően fogalmazza meg a rendőrség feladatát. Sok számot 
hallottak, még többet tudnának mondani, mert igyekeznek minden fajta mozgást mérni a 
kriminalisták világában. Amikor kinevezték rendőrfőkapitánynak azt ígérte mindenkinek, 
hogy mint rendőr semmi dolga nincs, csak az alaptörvény néhány passzusát érvényre juttatni 
az év 365 napjának minden egyes órájában. A bűncselekményeket megakadályozzák, 
felderítsék, a közrend-közbiztonságot szolgáltassanak, és ennek a megyének is van külsős  
határa, az államhatár rendjét is védjék. Azt tudja jelezni, hogy rendszerszerű, egymásra épülő,  
részletekbe menő  szervezetfejlesztési intézkedésekbe kezdett két évvel ezelőtt. Szerkezeti,  
szervezeti, logisztikai komplex vezetésirányítási rendszert alakítottak át a vezetése alatt, és ha 
kell személyzeti kérdéskörökben is döntést fog hozni. Úgy zárták az előző évet, hogy az 
országos rendőrfőkapitány jelzés értékileg jött Somogy Megye Rendőr-főkapitányságának 
állománygyűlésére, hogy elismerje és megköszönje azt a változást, amely az egész országot 
jellemzi, csak a megyében a változás dinamikája sokkal nagyobb, mint az országos átlag. 
Lassan tízezer alá kerül a bűncselekmények száma. Ne higgye senki, hogy hátradől és a 
számok tükrében elvarázsolódik, mert minden kollegájának azt mondja, hogy az év 365 
napból áll, 24 órából, az eskü kötelez és azt a kérdést tegye fel mindig magának, hogy mit tett 
ma annak érdekében, hogy a bűncselekményt megakadályozza. Ha nem tudta 
megakadályozni, akkor felderítse, a közrend- közbiztonságot és az államhatár rendjét is óvja. 
Minden nap, mint főkapitány az egész megyét látja, benne természetesen Kaposvárt. Tudniuk 
kell, hogy egész évben átcsoportosítással élt, más rendőröket vezényelt Kaposvár 
közterületeire, nem keveset. Egész évben biztosította a bűnügyi megerősítést a Kaposvári 
Rendőrkapitányság vonatkozásában, mert úgy ítélte meg, hogy segíteni kell, támogatni kell.  
Az év vége felé pedig úgy döntött, hogy a kapitányság vezetésének irányítását is segítenie, 
támogatni kell. Minden nap számot kell adniuk a szolgálatukról, annak mennyiségi és  
minőségi helyzetéről, azt tudja jelenteni, hogy 2014 és  2015 első heteiben 50 %-kal kevesebb 
a bűncselekmény, mint tavaly volt. Kamerarendszer hozzájárul ahhoz, hogy a 480 helyett 237 
a regisztrált bűncselekményszám. A bűncselekményszám csökkenése mellett, a 
bűncselekmény miatti elfogás, annak okán való előállítás és vádemelés az, amely eredményt 
hoz. Az ügyészség és bíróság képviselőinek mindig elmondja, az ő utasítása az, hogy a 
közterület rendjét súlyosan sértő személy, ha a jogszabály határát nem átlépve, de nem 
hajlandó csak az előállítással élni, hanem vegyék őrizetbe és állítsák bíróság elé. Az 
együttműködők bevonásának sokasága nem ott és akkor, amikor mindenki akarja, hanem 
szervezetten, ez a követelmény. Ez volt a követelménye a rendőrkapitányság felé. Azt tudja 
ígérni, hogy nem fognak hátradőlni, és az országos főkapitány, aki megköszönte és 
majdhogynem példaként mutatta be, mert az országos eredményeknek majd 10 %-át Somogy 
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hozza. Messziről indultak, sokat kell hozzá dolgozniuk. Ez a rendszer egy más jellegű  
vezetésirányítási rendszer, ez nap, mint nap mutatja az eseményeket, meg az intézkedéseket és 
minden kollegájának kiszámítható parancsnoka, mert tudhatja, hogy látja, érzékeli az egész 
megye valamennyi területének valamennyi rendőri tevékenységét, hiátusait. Azt kéri, 
támogassák a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, ezen belül a Kaposvári 
Rendőrkapitányságot, mert tudniuk kell, hogy olyan főkapitánya van Somogy megyének, akit  
kizárólag egy érdekel a tudás, a minőségi és mennyiségi teljesítmény, mert ha ez meg van, az  
akaratuk és a tudásuk, akkor nem a számok tükrében élnek. Míg a papírjukra a rendőr és a 
sértett nevét tudják leírni, addig nem dolgoztak jól. A legkisebb vétség, a tulajdon elleni 
szabálysértés számára pont ugyanolyan fontos, mint a társadalom legveszélyesebb 
bűncselekménye.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte tábornok úrnak a kiegészítését is. Kérte a 
képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Egy lakossági fórumon találkozott egy érdekes észrevétellel. Kezd 
a város lakói körében is köztudomásúvá válni a kamerák gyarapodása, és azt a kérdést 
szegezték neki, hogy ha a kamerák fel lesznek szerelve a rendőrség mindent lát? Nincs  
nagyon dolguk, nem kell az észlelt eseteket bejelenteni sem bűncselekmény, sem 
szabálysértés, mert a rendőrség úgyis látja a kamerákon keresztül. Nem tudja ez a hozzáállás  
mennyire jellemző, mennyire számítanak arra, hogy esetleg elmaradnak ebbő l fakadóan a 
bejelentések. Ha ez így van, terveznek-e valamit tenni annak érdekében kommunikációban, 
hogy az észlelt eseteket bejelentsék a város lakói. A kamerák ellenére az észlelt eseteket  
továbbra is jelentsék a város lakói. 
  
Felder Frigyes tanácsnok: Tavaly is kérdése volt már, egy pár éve elindult egy jó 
kezdeményezés, amikor lehetőség volt találkozni egy évben egyszer a kapitány úrral. Ezt 
nagyon fontos lépésnek, nagyon fontos találkozónak tartja. Értékelte akkor is és szeretné, ha 
jövőben ez megvalósulna. Hozzájuk, mint képviselőkhöz érkeznek különböző kérdések, 
észrevételek. Maga is tett már bejelentést a rendőrségre, amit nagyon gyorsan és határozottan 
kivizsgáltak, viszont érkeznek olyan észrevételek, melyek nem bejelentést, hanem 
beszélgetést igényelnek. Ezért tartaná fontosnak, hogy legalább évente egyszer át tudnák 
beszélni a lakossági észrevételeket, problémákat. Ezt mindenképpen igényelné talán a többi 
képviselő társa is. 
 
Pintér Rómeó tanácsnok: Megköszönte a rendőrség egész éves munkáját és gratulált a 
kedvező irányba alakuló mutatójukhoz. A lakosság szubjektív biztonság érzete jelentősen 
javult. A beszámolóból látható, hogy a nyomozás eredményesség tekintetében az élet és testi 
épség ellen irányuló deliktumok esetében a nyomozás eredményesség jelentősen javult,  
azonban a vagyon elleni bűncselekményeké romlott. Kérdése volt, miben látják ennek az okát  
és miben tudnának esetleg segítségükre lenni abban, hogy ezt a mutatót is növelni tudják? A 
kábítószerrel kapcsolatos elkövetési magatartások visszaszorítása érdekében milyen terveket, 
milyen akcióterveket kívánnak megfogalmazni? A beszámolóban látható, hogy ezek a 
magatartások a dizájner droggal kapcsolatban valósulnak meg. Azonban nem szabad szemet 
hunyniuk a fölött, hogy az új büntető törvénykönyv már alapot ad a felelősségre vonásra. Az 
új pszichoaktív anyaggal való visszaélés megteremti a lehetőséget számukra a tekintetben, 
hogy el tudják kerülni a felelősségre vonás elmaradását. Kérdése az volt, hogy ezt a jelentős, 
ifjúságot érintő problémát milyen módon kívánják leküzdeni? 
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Kiss Tamás képviselő: Többen keresték a kertvárosból is, hogy változott-e tábornok úrnak a 
véleménye azzal kapcsolatban, illetve a közmeghallgatáson is hallhatták egy zselickertvárosi 
lakótól, hogy mióta nincs lovas járőr, azóta sokkal több a betörés. Ezzel kapcsolatban 
változik-e a hozzáállás, hogy lovas járőrök ismét, legalább a kertvárosban megjelenhetnek-e? 
A kamerarendszernek a másik oldalán van-e 24 órás felügyelet, figyelik-e a kamerákat? A 
beszámolóban nem olvashatták, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal van-e 
valamilyen együttműködés, vagy ez megszűnt?   
 
Mihalecz András tanácsnok: Melyik bűncselekmény típusok a leggyakoribbak Kaposváron? 
Ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban, melyik városrész a legfertőzöttebb, valamint  
melyik városrészüknek a legrosszabb a közbiztonsága? Melyek azok az adekvált válaszok, 
hogy ezek csökkenjenek, és minél inkább visszaszoríthassák őket? 
  
Nagy Attila tanácsnok: A kaposfüredi körzettel kapcsolatban elmondta, hogy a körzeti 
megbízott jelenlétét hiányolja a lakosság. Legalább egy-két alkalommal jelenjenek meg. A 
zártkertekkel kapcsolatban probléma, hogy egyre nagyobb a betelepült lakosság, konkrétan 
Jutára gondol. Lehetőség szerint szeretnék, ha a külvárosi városrészre is több kamera kerülne 
kihelyezésre.  
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Lehet fórumokat szervezni, de ha erre várnak úgy 
gondolja, lehet hibát követnek el. Mindenkit arra ösztönöz, hogy egy papír, egy telefon elég 
ahhoz, hogy megszervezzenek egy ilyen beszélgetést. Mindent lát-e a kamera, egyrészt nem 
lát mindent, ha 140 lesz, akkor sem fog mindent látni és ne essenek tévedésbe. A 
kamerarendszer azokat területeket látja, és ha valaki elgondolja, hogy hány kamerát lehet  
figyelni arra azt szokta mondani, hogy inkább kint legyen a közterület-felügyelő, kint legyen a 
rendőr is, viszont a kamerákat felügyelik. A felügyelet ott van, mert az irányító apparátus 
mellett van elhelyezve a kamerarendszer. Úgy sikerült fogni betöréses lopásban elkövetőket, 
hogy abban a pillanatban vissza tudják keresni a kamerákat és látják a menekülést, amikor az  
elkövető még nem tudja, hogy a rendőrség már tudja, kit kell elfogni. Az a tevékenység 
irányító központ, amit már bizonyára többen láttak és az egész megyét innen irányítják, az 
országban kimagaslóan a legtöbb bejelentést kezeli. Azt veszik észre, hogy a kamerarendszer 
miatt az állampolgárok érzik, hogy van segítség, egyszerűen kiugróan magas az irányító 
központnak a hívásfogadásának a száma. Ne tévesszen meg senkit, a kamerákat felügyelik, de 
az, hogy az állampolgár időben jelezzen a legbiztonságosabb. Ha le tudják követni és valaki 
jelzi a rendőrség felé, hogy mit lát, mely alapján tudják követni az elkövetőt, így sikerülhet  
nagyon gyorsan és hatékonyan elfogni betörőket. Ennek a kamerarendszernek kifelé terelő  
hatása van. Az látható, hogy a rendőri szolgálat sokkal hatékonyabban dolgozik, mint más  
megyében és nem ritka az, hogy például Zala megyei kollegák kérnek segítséget, mert a 
kaposvári bűnöző nem mer a városban bűnözni, inkább elmegy Zala megyébe. Onnan viszont 
nem nagyon jönnek, mert tudják, hogy kamerarendszer van, ezért kriminológiai hatása is van. 
Azt gondolja, ha vagyon elleni bűncselekmények esetében figyelnek a saját értékeikre. 
Egyébként nem teszik ki a facebbokra, hogy elmennek nyaralni és milyen szép a lakásuk és 
biztos, hogy két hétig nincsenek ott. Alkalmazzák azokat a technikai eszközöket, melyeket a 
biztonsági szférában bőven lehet tenni és bízzanak a rendőrökben és a szomszédban, mert ha 
összefognak és ez a közbiztonsági érték máképp nem megy, nem lovas járőrrel fogják tudni 
megoldani. Látványos a lovas rendőri szolgálat, csak nem hatásos bármennyire is furcsa. Nem 
a látványra törekszik, hanem adekvált választ kíván adni, és annak egyetlen momentuma van, 
az hogy a körzeti megbízotti hálózat 24 órában kint legyen. Ismerje a területét, ismerje a 
területen a sértettet, az elkövetőket is, annak a lakókörnyezetét, akkor csak erre a kérdéskörre 
kell válaszolnia. Az a fajta értékelő munka, amit nap, mint nap végeznek és vissza jeleznek, és  
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a bűnözőket elfogják, akkor azt gondolja, hogy előre megy. A térképen látható, hogy az a 280 
bűncselekmény hol van és milyen jellegűek. A lopásból van a legtöbb bűncselekmény, a 
legbiztonságosabb városokban nagyon kevés a személy elleni bűncselekmény. Kábítószerrel 
kapcsolatban elmondta, óriási erőket mozdít meg a felderítés irányába. Polgármester úrnak 
már jelezte, hogy valamennyi, ha nem is a kábítószerrel foglalkozó, de a szakhatóságokat  
alárendelve nagyszabású akciót fognak indítani. Valamikor minden szakhatósággal együttesen 
előre bejelentetten, azt követően nem előre bejelentetten szisztematikusan, kivétel nélkül 
mindenhol ellenőrzéseket fognak végrehajtani. Az iskolákban elkezdenek egy nagyon 
intenzív drogmegelőző programot, mindenhol híresztelik, hogy a rendőrségen belül a 
drogprevencio.hu/kaposvar a kollega gépen jelenik meg és bárki kérhet segítséget tőlük. Nem 
a fogyasztó az elsődleges célpontjuk, sajnos van belőle Kaposváron nem is kevés, hanem azt 
akarja elfogni, aki idehozza, ideszállítja.  Ha kell,  eddig nem látott módszereket fognak 
bevezetni. A szállítókat, az elosztókat kell, hogy megfogják. Reméli jövőre ez a fajta 
statisztika óriási emelkedést fog majd mutatni. A kábítószer nemcsak Kaposváron és nemcsak 
nyáron, a Balaton parton van jelen, több iskolaigazgatótól kapott erre vonatkozóan jelzést. 
Egyre nagyobb problémát jelent ez számára, míg a vagyon elleni bűncselekmény naponta van, 
a főcsapás iránya ebbe az irányba fog hatni. A kisebbségi önkormányzatokkal a kapcsolatuk 
nem változott, nincs kivétel mindenkivel, aki a közrend, közbiztonságot tudja és akarja 
szolgálni azzal az együttműködés számukra kötelező érvényű. Ebben csak jogszabályi 
kötelezettség van, a Polgárőrség az, amely privilégiumot élvez a szolgálat ellátás kapcsán. A 
rendszer arra épül föl, hogy meg tudja kérdezni a kollegáit, akár a kaposfüredi körzeti 
megbízottat, mit ismer a területéről. Az elmúlt néhány napban kivel beszélt, mennyi bűnözőt 
ismer azon a területen és egyébként kit akarna elfogni, ha kellene, milyen bűncselekmények 
történtek és annak milyen a módszertana. A bűnmegelőzés nem arról szól, hogy kint vannak 
és nézegetnek, visszautalva arra, hogy igen, szép látvány, ha a lovas járőr elmegy és 
biztonságérzetet is ad.  A látvány az egy dolog, a biztonságérzet egy másik dolog, csak az 
adekvát rendőri intézkedést követeli meg mindenkitől és  nem a látványtervezést. Kollegáinak 
egyike-másika még nem egészen érti a rendszernek a működését, erre szokta mondani, 
beszélgetni kell mindenkivel, de ha nem tudja elmondani, jelenteni, hogy a területén kik az  
elkövetők. Ez azaz áttörés, amely egyébként, azt a fajta bűncselekmény megelőzést, azt a fajta 
elfogási számot tudja produkálni számukra, amely összességében azt hozza, hogy 50 %-kal 
csökkent a bűncselekmények száma. Azt mondta polgármester úrnak a zártkertek esetében is,  
nem kell kismotor neki 12 millióért, inkább legyen még több kamera, csak jó minőségű, olyan 
minőségű, amelyben az elkövető cipőjét is tudják látni. Az a fajta szerkezeti, szervezeti 
változás hozza azokat az eredményeket, amelyek szerinte nem lebecsülendőek. Van még mit  
tenni, ha mindenki érzi, hogy a rendőrnek bejelentse, a rendőr nem látszat tevékenységet 
csinál, akkor egyébként sokkal hatékonyabban fognak dolgozni, és sokkal kevesebb lesz a 
bűncselekmény. 
 
Ferincz József r. ezredes: A legtöbb bűncselekmény a belvárosi részre koncentrálódik. 
Ennek az a természetes oka, hogy gyakorlatilag a bevásárló központok, közforgalmú helyek, 
autóbusz pályaudvar, vasútállomás, nagy forgalmú nyilvános helyek itt találhatóak leginkább 
a belvárosban. Tudható, hogy egyrészt az üzletekben történő lopások, illetve a tömegben 
történő lopások gyakorisága, a lakótelepekhez kapcsolódóan a vagyon elleni 
bűncselekmények mindig sűrűbben fordulnak elő. Ezért a belvárosra mindig nagyobb 
figyelmet fordítanak, gyakorlatilag 24 órás állandó jelenlét van, több járőrszolgálattal. Akár a 
Sávházat nézik, melyben markáns bűncselekmény szám csökkenés van, de kifejezetten a 
vasútállomás, buszpályaudvar, Corso, Plaza környékén, a fiatalok gyülekező helyein, a 
szórakozó helyek környékén nemcsak a nappali időszakban, hanem különösen az esti és 
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éjszakai órákban is folyamatos és visszatérő állandó járőrszolgálatot látnak el. A térképen 
talán nem látszott, de kimutatható, hogy a belvárosban is csökkent a bűncselekmények száma. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Felder Frigyes tanácsnok: Lehet rosszul fogalmazott, nem pogácsás, ásványvizes fórumokra 
gondolt, hanem egy más minőségű  találkozókra. Azt gondolja, hogy a rendőrség használja ki,  
hogy a képviselőknek egy kicsivel szélesebb rálátásuk van a saját körzetükre, vagy a 
lakókörnyezetükre. Nyilván több információ, több bejelentés érkezik hozzájuk, úgy gondolja 
a rendőrség használja ki a képviselőknek ezen tulajdonságát. Egyetért tábornok úrral a drog 
kérdéskörben elhangzottakkal. A megelőzés és a terjesztés a két kulcs a drog 
felszámolásában. Nyilván felszámolni nagyon nem lehet, de örömmel hallgatta, hogy 
tábornok úr is ezen az állásponton van. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Megköszönte a beszámolóban felsorolt adatokat és azt az 
erőfeszítést, amit közös biztonságuk érdekében tesznek. Leszűkítette a Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium környékére, köszöni a városi kapitány úrnak azt a folyamatos 
együttműködést, ami a kollégiummal szinte napi szinten fennáll. Szeretné előre jelezni, hogy 
közeledik a tavasz és nemcsak a természetben, a szívekben is ki fognak nyílni a hóvirágok. Ez  
azt jelenti, hogy nagyon nagy vonzerőt fog jelenteni arra a körzetre, hisz több mint 300 
gyönyörű hölgy lakik a kollégiumban, több mint 100 fiú társaságában. Meg fognak jelenni a 
motorokat és autókat dübörögtető lovagok, az a kérése, hogy ezt próbálják olyan szinten 
megakadályozni, hogy nemcsak a kollégium nyugalmát, hanem a környéken élők nyugalmát  
is sikerüljön megőrizni.  
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Gratulált az elvégzett munkához, de ahogy főkapitány úr mondta 
sok teendő van még. Továbbra is hiányolja azt a módszert, hogy egy rendőrautóból kiszáll a 
rendőr és öt percet legalább sétál,  de inkább tízet. Látja, többen jelen vannak az utakon, de az  
a kérése továbbra is, hogy álljanak meg egy sarkon, parkoljanak le és sétáljanak, 
mutatkozzanak meg, ezt kéri a lakosság is. Ha ez megoldható, akkor ezt megköszöni.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Köszönetet mondott részben az általános eredményességi 
mutatók javulása, részben donneri képviselőként a donnerban is észlelhető eredmények 
kapcsán. Úgy gondolja eredményes az, hogy naponta egyszer vagy kétszer a rendőrség a 
közterület-felügyelettel járőrözik a donneri körzetben a szökőkút környékén, de az ott lakók 
keveslik a rendőri jelenlétet. Egyetértett képviselő társa azon felvetésével, hogy 
észrevételezték az ott lakók, ha rendőrautók járőröznek, elsuhannak a környéken, de nem 
állnak meg. Kérése az, hogy álljanak meg, szálljanak ki és nézzék meg ezt a területet, 
különösen a Nyár utca elejét, a Zrinyi utcát és a Jókai liget elejét. Ezen a környéken lakók 
autó bemutatót tartanak, nem tudja, hogy a kamerák a rendszámot rögzítettek-e és történt-e 
intézkedés. Az eredmények mellett kérné, hogy több járőr legyen adott területen. A 
kamerarendszerről egy megjegyzése volt, országos szinten is a traffipaxokat felváltják ezek az  
okos kamerák. Úgy gondolja, hogy a beérkező jelek, képelemek elemzésére okos  
programokat is alkalmazzon a rendőrség és a legfontosabb, hogy a kamerák mögött okos 
emberek üljenek.   
 
Borhi Zsombor alpolgármester: A képviselői fogadóóráján az elmúlt időszakban történt egy 
kis változás. Ez valószínűleg összeköthető a kamerarendszernek a fejlődésével és  
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kiépülésével, amely egyre inkább, ahogy el is hangzott a rendszer tereli a bűnözőket. Nem 
feltétlenül ki a településről, hanem először a város szélei felé. Felhívta a figyelmet, hogy az 
elmúlt időszakban a zártkertekből jöttek közbiztonsággal kapcsolatos jelzések. Ezeken a 
területeken kellene egy kicsit megerősíteni a rendőri jelenlétet.  
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Arra törekszik, hogy a belvárosban és a külvárosban is 
megerősítse a rendőrséget, de végesek a lehetőségeik. Azért nem ígér, mert tudja, hogy 
honnan és mennyi erőt tudott átcsoportosítani. Higgyék el,  beszélgetni lehet mindenkivel és  
kell is, de elvárja a rendőreitől, hogy legalább a sértettel, a sértett környezetével és az 
elkövetővel mindenképpen, ha ezzel végeztek, akkor lehet sétálni. A városban is van 
mozgójárőri szolgálat, eddig nem volt, most van, és most meg kevés. Azt tudja mondani, a 
korlátjaik megvannak – neki a tudása és a lehetőségei többek között – de higgyék el, nem 
azért nem elégszik meg a számokkal, mert mániákus, hanem mögötte sértett és áldozat van. 
Arra kér minden képviselőt, ha ilyen bejelentés van, akkor tegyék meg azt, hogy szólnak a 
kapitányság vezetőnek. Ha bejelentés érkezik, hogy látnak egy idegent, idegen autóval akkor 
azonnal mennek, mert vannak autóik. Kell az interaktivitás, ha együtt csinálják sokkal 
hatékonyabbak.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a beszámolót és a kiegészítéseket. Elmondta, 
nemcsak a képviselők igénylik, hogy kezet foghassanak a rendőrkapitánnyal, hanem a lakók 
is igénylik, hogy kezet foghassanak a rendőrrel. Lehetnek bármilyen szépek az adatok, maga 
is gratulált az eredményekhez, ha nem tudják átadni közösen úgy, hogy ez érzékelhetővé 
váljon, akkor dolgozhatnak bármennyire jól, nem fogják elismerni a munkájukat. Nyilvánvaló 
tábornok urat – nagyon helyesen – az érdekli, hogy mit mutatnak a számok és örömmel 
konstatálta, hogy az elmúlt két esztendőben jelentős pozitívumokról számolhatnak be. 
Szeretné, ha ez egy kézfogás erejéig is érzékelhetővé válna. Folyamatosan bővül a 
kamerarendszerük, júniusig elérik a közel 200-at a kamerák számát tekintve. Legyenek 
büszkék rá, egyetlen egy magyar város nincs még, aki saját erőbő l ennyit költött volna a 
kamerarendszer kiépítésére. Azokat a kamerákat szerelték fel,  amelyek a legjobbak ma, 
amelyek elérhetőek. Külön véleményt kértek a Belügyminisztériumtól, főkapitány úrék is 
véleményezték, a legjobbakat tették fel. Szeretné hangsúlyossá tenni, az lenne a kérése, hogy 
a leggyorsabban bejelentéssel és bejelentés nélkül valóban járják végig Kaposvárt, járják 
végig a szórakozó helyeket, és amelyik teret ad a kábítószernek azt zárják be. Határozott 
elvárása és kérése, hogy zárják be. Minden eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy 
elvágjanak egy olyan lehetőséget, amely reménye szerint megakadályozza ennek a folytatását. 
Zárszóként elmondta, imponáló volt, amit halottak, a kivetített eredménylista is, az a 
hozzáállás, amit tábornok úrtól hallottak. Csak így tovább, a rendőrök meg sokat fogjanak 
kezet az emberekkel, ezt jó szívvel javasolja mindannyiuk nevében. Megköszönte a rendőrség 
munkáját, a kapitány és tábornok úron keresztül pedig a képviselő-testület nevében 
valamennyi rendőr munkáját, aki szolgál és véd.  
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Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város 2014. évi 
közbiztonságáról és a 2015. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 

-----2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről----- 

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

 
 

Szita Károly polgármester: Elmondta, ugyan ilyen fontos, ha nem fontosabb napirend 
következik. Köszöntötte Róth Zoltán parancsok urat és kérte, a beszámolóhoz a kiegészítését 
tegye meg. 
 
Róth Zoltán tű. százados: Köszöntötte a Közgyűlést. Kiegészítésként elmondta, a 2014-es  
évre felkészülve célokat határoztak meg és tűztek ki maguk elé. Ez alapvetően három főirányt 
határozott meg a működésükben. A legfontosabb az egész évben várható, szezonális jellegűen 
felsorolható káresemények, rendkívüli eseményekre történő felkészülés volt. Ennek 
tekintetében elkészítették a 2014 évre vonatkozó kiképzési tervüket, amely színes és 
sokszámú helyszínt ölelt magában annak érdekében, hogy az állományokat a váratlan 
helyzetre felkészítsék. Úgy külső szabadtéri helyszíneket figyelembe véve, illetve Kaposváron 
és Kaposvár környezetében a hivatásos tűzoltóság működési területén működő cégeket  
kijelölve annak érdekében, hogy helyismeretet szerezzen az állomány és megfelelően 
begyakorolja azokat a mozzanatokat, amelyek egy nem várt helyzet leküzdéséért szükségesek. 
Mindezt szigorú szolgálatszervezéssel párosították ennek érdekében. 2014-es évben nagy 
fontosságot tulajdonítottak, és ennek megfelelően folytatták a „Nyitott szertár” akciójukat, 
amivel az óvodásokat, általános iskolásokat és középiskolásokat próbálták megfogni annak 
érdekében, hogy előrelátással felelősségre és tudatosságra, veszélyek elhárításával 
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összefüggésben neveljék ők is a fiatalságot. 2014-ben több olyan fontos és említésre méltó 
dolog történt a Tűzoltóság működésében, amely meghatározta a mentő-, tűzvédelmi 
tevékenységüket. Ilyen volt a márciusban átvett új gépjárműfecskendőjük, amit azóta 
sikeresen rendszerbe állítottak. Büszkén mondhatja, hogy a tűzoltóság állományában 
szolgálatot teljesítő minden gépjárművezető sikeres típusvizsgát tett annak érdekében, hogy a 
szolgálatszervezés ne jelentsen problémát ennek a járműnek a hatékony, szakszerű 
működéséhez. 12 helyszínen folytattak helyismereti bejárást, szituációs gyakorlattal 
megtámogatva és 6 olyan helyszín volt, ahol az új kollegáknak, akik nem voltak ezekben a 
létesítményekben, a régebbieknek felelevenítő képzést és az elsajátított tudás anyagot 
felmérték ellenőrző gyakorlat formájában. Mind a 6 ellenőrző gyakorlat megfelelt minősítést 
nyert, sikeresen túl vannak rajta az egységeik. A májusban Kométa cégnél végrehajtott külső 
védelmi gyakorlaton azt gyakorolták, hogy hogyan kell közreműködniük, segíteniük, 
irányítaniuk egy nagyméretű veszélyes anyag szabadba jutás felszámoló káreseményt. Ezen a 
gyakorlaton egyrészt gyakorlatozott maga a létesítmény állománya, illetve a gyakorlatba 
bevonásra került a KÖTÉL Egyesület is. A KÖTÉL Egyesület azért érdekes számukra, mert 
helyben van, és a munkájukat segíti úgy a tűzesetek leküzdésében, mint a műszaki mentések 
megoldásában. Az Egyesület eléggé agilis, jól működő, nyitott, segítőkész és segíteni akaró 
egyesület. 2014. május 1-jével elkezdte önálló egyesületi tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy 
ezt megelőzően egy intenzív képzésben vett részt, a képzést a tűzoltóság bonyolította le. 
Minden olyan fortélyt és ismeretanyagot átadtak az egyesület tagjainak, hogy ha a szükség 
úgy hozza kisebb esetekben és az egységeik nincsenek házon belül itt Kaposváron és a 
környező településeken önállóan képesek legyenek beavatkozni, az állampolgárok még 
nagyobb biztonságát szem előtt tartva. Az oktatásukat a 2013-as év mintájára szezonális 
jellegű káreseményekhez igazították. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igaz gatóságról 
minden hónapban érkezik számukra, irányukba a térségre levetítve veszélyhelyzeti prognózis. 
Ezek meghatározzák azokat az irányokat, amelyeket a kiképzési terven felül követniük kell. A  
2013-hoz hasonló időjárási körülmények, kivételt képez a 2013-as év márciusi hó helyzete, 
tavaly ez elmaradt. Hasonló időjárási körülményeket produkált az előző év is és büszkén 
mondhatja, hogy a sikeres képzésnek és a hatékony, gyors és szakszerű beavatkozásoknak, 
valamint a megelőző tevékenységüknek megpróbáltak minden olyan rendezvényen részt 
venni, ahol az állampolgárokhoz tudnak szólni. Tudják figyelmeztetni a várható veszélyekre 
legyen az erdőtűz, ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés. A 2014 évi tűzvédelmi 
tevékenységüket illetően csökkenő tendenciát mutat a tűzesetek száma. Kaposvár Hivatásos 
Tűzoltóságának működési területéhez 75 település tartozik, Kaposvár is. A Kaposvár Megyei 
Jogú Város I. veszélyeztetettségi osztályba került besorolásra méretét, a település 
lakosságszámát, a jelenlévő ipari cégeket, főútvonalakat tekintve. Ezt tükrözi az esetek 
alakulása mind a tűzesetek, mind a műszaki mentések számának alakulásában. 2014-ben a 75 
településre vetítve összesen 166 tűzesetet küzdött le a tűzoltóság, ebből 105 Kaposváron 
történt. Ezeknek az eseteknek jó része – 37 eset volt olyan amely – valamilyen módon 
lakóépülethez, lakóingatlanhoz volt köthető. Kisebb jellegű tűzesetek voltak ezek, ami azt 
jelenti, hogy a saját egységeik elegendőek voltak az eseteknek a felszámolására. Hét esetben 
volt ebből olyan esemény, amely kéménytűzzel összefüggésben, a téli fűtéssel 
összefüggésben keletkezett. Büszkén jelenti, hogy haláleset nem történt a tűzesetek során. 
Szabadtéri tűzeseteik száma a megelőző tevékenységeik, a propagandájuk és képzéseik révén 
jelentősen csökkent. Közel 1/3-ával csökkent a szabadtéri tűzesetek száma, viszont az 
időjárás, illetve az emberi felelőtlenség hozta azt, hogy a műszaki mentések száma sajnos 
nőtt. Közel 1/3-ával növekedett a 2013-as adatokhoz viszonyítottan. A működési területükön 
401 eset történt, amelyből 258 itt volt Kaposváron. Ezeknek 1/3-a közúti baleset  
következtében történt. A viharkár, az időjárás szeszélyeire történő felkészülés érdekében több 
szervezettel és céggel felvették a kapcsolatot. Többek között a Sefag Zrt-vel is és veszélyes 
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fák, viharkárok felszámolásával kapcsolatban favágási gyakorlatot szerveztek és bonyolítottak 
le a teljes állomány részére. Szükség is volt rá, mert 101 esetben volt olyan fakidőlés, amely 
komoly igénybevételt jelentett az állomány részére. Nagyméretű fák dőltek, főleg az Yvette 
ciklon május közepi pusztítása után. Az Yvette ciklon Kaposvárt olyan mértékben érintette, 
hogy a műszaki mentéseknek jó része közel egynegyede ebben az időszakban történt. Ebből a 
401 esetből 83 volt az, ami erre az egyhetes időszakra vonatkozott. Az állományuk 
maximálisan helytállt, bevonták a felszámolásokba az egyesületeket is. Hét olyan egyesülettel 
kötöttek együttműködési megállapodást az évek folyamán, amelynek segítségét az ő  
településük illetékességi területén igénybe tudják venni. Vállalták azt, hogy számukra 
segítséget nyújtanak, ha baj van és hívják őket. Kaposvár viszonylatában készültek az 
időjárási jelenségek rosszabbra fordulásával, partfalcsúszásra. Részt vettek felmérésekben, a 
helyszínbejárásokban és részt vettek a megelőző elhárító tevékenységben is olyan fák 
kivételében, amelyek rontanák a partfal szilárdságát. Ennek köszönhetően a tavalyi évben sem 
az Yvette ciklont megelőzően, sem utána partfalcsúszás nem történt. A tűzoltóság 
tevékenységében megjelent ezzel összefüggésben egy eset volt, az átázott talaj és a közelben 
húzódó Pécsi utca gépjármű terheléséből adódóan egy vájt pincének a részleges beszakadása 
volt csak. Folyamatosan ellenőrizték a Kapos vízszintjét, illetve a Kapos vízgyűjtő területén a 
befolyó kisebb patakokat és azok vízszintjét is. Beavatkozásra a tűzoltóság részéről nem volt 
szükség. Néhány településen, mint Sántoson és Bárdudvarnokon megelőző jelleggel rendeltek 
el védekezést. Komolyabb beavatkozásokra nem volt szükség. A tavalyi évet tekintve három 
fontos és nagyméretű esemény történt, amelyben részt vett a Kaposvári Hivatásos Tűzoltóság 
állománya a felszámolásban. Balaton parton az erősebb és intenzívebb szélmoz gás  
következtében a víz kimozdulás felszámolásában voltak jelen, illetve az Yvette ciklon az, 
amely komolyabb erőket, eszközöket igényelt a részükről. A szomszédos Zala megyének 
szeptember közepén történt heves esőzések miatt megáradt folyói, patakjai által okozott károk 
felszámolásában 12 fő volt az állományból, aki részt vett és maximálisan helytállt. 2014 évet 
meghatározóan indított, az elvégzett képzések nagymértékben befolyásolták a tűzvédelmi 
tevékenység alakulását. Ennek keretében az egyesületek részére 40 órás tűzoltó 
alaptanfolyamot hajtottak végre az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tagjainak részére. Sikeresen 
vették az akadályt, kisgépes tanfolyamokat indítottak, ahol nemcsak az egyesületek, hanem az  
állományuk tagjai is sikeres vizsgát tettek. Az év végén, szeptemberben elindítottak egy 
önkormányzati és egy létesítmény tűzoltó tanfolyamot, amelyre a megyéből mindenhonnan 
érkeztek hallgatók. Ez a tanfolyam 418 órát jelentett intenzív, nappali szintű képzést, amely 
nemcsak ezt, de ezt megelőzően az összes képzés jó volt arra, hogy az állományuk 
folyamatosan fejlessze, képezze magát. Előadóként, oktatóként bevonták őket a képzések 
lebonyolításába. Ezáltal nagyobb magabiztossággal, elmélyítve ismereteiket tudtak a kialakult  
kárhelyszíneken fellépni és beavatkozni. Ezt a tanfolyamot követően egy tűzoltás vezetői 
tanfolyamot is szerveztek részükre. Idei évben januárban és február közepén sikeres vizsgát  
tett a hallgatói állomány. 2015-re vonatkozóan szintén elkészítették a képzési tervüket, melyet 
kiegészítenek majd a veszélyhelyzeti prognózisok során megjelenő újfajta veszélyekkel, 
illetve szezonálisan érkező, előre nem látható események leküzdését követően. Fő terveik a 
képzés folyamatosságának biztosítása a lakosság és a jelentkezők igényeinek megfelelően a 
jelentkező veszélyek mielőbbi gyors és szakszerű elhárítása érdekében. Idén terveik között 
szerepel további önálló egyesület képzése, a KÖTÉL Egyesület, a Nagybajomi Tűzoltó 
Egyesület lesz. Részükre képzések vannak vissza, illetve sikeres rendszerbeállító gyakorlatot 
kell majd nekik teljesíteni, ami az első félévben reményeik szerint meg fog valósulni.  
Szeretnék továbbfejleszteni a velük együttműködő egyesületeket, itt a következő jelöltjük a 
Kaposfői Tűzoltó Egyesület, amellyel szeretnének együttműködési megállapodást kötni, így 
bevonni a tevékenységük segítésébe. Természetesen az iskolák, óvodák részére továbbra is 
fenntartják a „Nyitott szertár” programjukat, illetve a középiskolák diákjai részére közösségi 
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szolgálatot szerveznek és várják az iskolások megjelenését, és reményeik szerint kellő  
számban képezni fogják tudni őket. Egy ifjúsági tűzoltóprogramot szeretnének beindítani,  
amely kellő  ismeretet fog biztosítani a fiatalok számára a későbbiekre vonatkozóan. Ezeket az 
ismereteiket akár később Egyesületben, akár majd bárhol máshol sikeresen kamatoztatni 
tudják.  
 

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Nézve a táblázatot, melyben sorolják, hogy milyen esetekben 
jártak el, három emelkedik ki. A közúti balesetek, a fakidőlés és az elemi csapás, viharkár. Az 
utóbbi kettővel kapcsolatban lehet, összefüggésben van a klímaváltozással, lehet nem. 
Kaposvár területén nagyon sok szép idős fa van közterületen és magánterületen is ez  
veszélyforrás. Kérdése volt, hogy történt-e részükről egy felmérés akár a Sefaggal, akár a 
Városgondnoksággal számba véve Kaposvár közterületein lévő veszélyt jelenthető fákat 
járdáknál, utaknál, parkoknál? A kéményseprő ipari tevékenység úgy néz ki a 
katasztrófavédelemhez fog kerülni. Nem tudja tud-e válaszolni rá, készülnek-e erre és milyen 
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek, hogy ezt a közeljövőben megoldják? 
  
Róth Zoltán tű. százados: A 2014-es évben a Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
koordinálásában történt egy veszélyes fákat felmérő vizsgálat. Ez azonban még nem 
kimondottan a város közterületeire vonatkozott, hanem a vasúti pályaszakaszok mentén 
történt meg. A beavatkozások java része ebből kifolyólag idős, szép fákkal rendelkezik a 
város, ezeknek a fáknak a kárt szenvedésével kapcsolatos viharkár, vagy az öregedésébő l 
adódó korhadása miatt történtek ezek az esetek. A viharkárok alatt alapvetően a hirtelen 
lezúduló nagy esőzésekkel megjelenő elöntések, elöntött belterületeken lévő kárfelszámolást 
értik. Idei évre vonatkozóan továbbítani fogja a Kirendeltség irányába a közterületeken 
történő veszélyes fák felmérése igényét. Hatósági tevékenységet a Kaposvári Hivatásos 
Tűzoltóság nem végez. A hatósági tevékenység részcselekményeiben nyújtanak segítséget a 
Kirendeltség részére, emiatt tudja azt mondani, hogy jelezni fogja és a Kirendeltség fog 
dönteni arról, hogy melyik időpontban hol és mikor tudnak eleget tenni ennek a kérésnek. A 
kéményseprő ipari szolgáltatást végző katasztrófavédelem által történő átvételével 
kapcsolatban nem tud érdemben választ nyújtani. Hatósági jogkörük nincs, az átvétel 
mozzanata, személyi és tárgyi feltételei kidolgozás alatt vannak az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Illetve ahogy előrehaladott lesz a folyamat a Somogy 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával meg fogják kezdeni ezt a 
tevékenységet. Egy listájuk, jegyzékük van arról, hogy kik azok, akik a működési területükön 
végzik ezt a szolgáltató tevékenységet. Hatósági jogot a Kaposvári Kirendeltség gyakorol már 
felettük, személyi és tárgyi feltételeket illetően érdemben nem tudott választ adni. 
 
 

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

Szita Károly polgármester: A napirendi pontot lezárta. Törvényi javaslat van arról, hogy a 
kéményseprés a Katasztrófavédelemhez fog kerülni. A megyei jogú nagyvárosok 
véleményezték ezt a törvényi javaslatot és teljes mértékben egyet értettek azzal, hogy a 
közszolgáltatásnak magántulajdonban nincs helye. Az a riogatás, amit tapasztalnak, nem kell 
megtanulniuk kéményt seperni, a keményseprők fogják továbbra is ellátni a feladatot, csak 
más szervezeti struktúrán belül. Megadva a megfelelő biztonságot és megadva a megfelelő  
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hatékonyságot, amennyiben a törvényjavaslatból törvény lesz a Katasztrófavédelem 
állományában és irányítása alatt. Reméli, az elkövetkezendő évszázadban nem kell attól 
tartani, hogy kiönt a Kapos, volt benne részük korábban. Az előző évben az árvízvédelmi 
tározó már működött és bizonyságát adta annak, hogy meg fogja tudni és meg fogja fogni a 
rájuk jövő nagy csapadékot követően a Kapost. Le is zárták a zsilipet egy rövid időre és  
szétterítették a vizet. Reméli ettől a feladattól mentesülnek majd a tűzoltókkal együtt. A 
tavasz közeledtével hangsúlyozza, tilos a tűzgyújtás Kaposvár belterületén. Van egy 
önkormányzati rendeletük, és ezt pótolva elviszik viszont a zöldhulladékot a kommunális  
hulladéklerakóra. Az időjárásnál is tapasztalták a tűzoltóik és az üzemek és gyárak 
védelmében is szakszerű munkájukat. Az lenne a kérése, hogy Kaposváron a Nyugativánfa 
utcát rendszeresen nézzék, főleg a csapadékos időjárás időszakában is, mert ez az az utca, 
ahol a löszfal már nem egyszer megcsúszott. A forgalmat továbbra is a tehergépjárművek 
tekintetében megtiltották fizikai akadályokkal is, ahogy meg is fogják tenni ezt követően is. 
Valamennyiük nevében megköszönte százados úrnak és megköszönte valamennyi 
tűzoltójuknak a munkáját, és nagyon jó munkát kívánt ezt követően is. A tűzoltósághoz nem 
azért volt kevesebb kérdés, mert úgy gondolják a képviselő hölgyek és urak, hogy ehhez már 
nem értenek, hanem mert meri állítani azt, hogy példák ebben a városban. Az Önök 
egyenruhája is példa, és az Önök tevékenysége is példa, számára mindenképp. Ahol csak tud 
erre visszajelzést is kap. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3393   Száma: 15.02.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
14/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
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-----3. Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta dönteniük kell két külső bizottsági helynek a 
betöltéséről. Arra kérné a külső bizottsági tagokat, hogy az esküt is tegyék le, amennyiben 
megválasztanák őket. A Marketing és Turisztikai Bizottság tagjává Nagy Imrét, a Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Bizottság tagjává Perlakiné Deák Juditot javasolta megválasztásra. 
 
  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3394   Száma: 15.02.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 09:47  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
15/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatát 
módosítva a Marketing és Turisztikai Bizottság tagjává Perlaki József lemondásával Nagy 
Imrét, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjává Farkas Márta lemondásával 
Perlakiné Deák Juditot választotta meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
Szita Károly polgármester: Gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott bizottsági 
tagoknak. Felkérte Pintér Rómeó képviselő urat olvassa elő az eskü szövegét.  
 
Eskütétel következett. 
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-----4. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról ----- 

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

 
 

Szita Károly polgármester: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztés a következő napirend. Az előterjesztés kapcsán szerette 
volna megjegyezni és kérte a kollegáit, hogy vessenek véget annak a gyakorlatnak, hogy 
Közgyűlés előtt bizottsági ülések vannak. Vagy elkészülnek rendesen határidőre a munkákkal 
és beterjeszti, vagy nem. Van egy munkatervük, a munkatervben vannak előterjesztések, meg 
vannak a bizottsági üléseknek az időpontjai, nem teheti meg, hogy rendszert csinálnak abból, 
hogy Közgyűlések előtt vannak a bizottsági ülések. Két módosítás van, amit megfogalmaztak 
egyrészt az, hogy van tartalékuk ebből kincstárjegyet is vásároltak, melyet le kell rendezni, a 
másik a sporttámogatási keretet a céltartalékban 978 ezer forinttal emeljék meg.   
 

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Polgármester úr a napokban sajtótájékoztatóban jelentette be, hogy 
milyen elképzelései vannak a Rákóczi Labdarúgó Klub sorsának rendezését illetően és ennek 
kapcsán egy 20 millió forintos gyorssegélyről is tett említést. Kérdése volt, hogy ez a 20 
millió forint egy saját hatáskörben eldöntött összeg, vagy már egy korábbi döntésüknek a 
folyománya, mert szeretne tisztán látni honnan származik ez a gyorstámogatás a klubnak. A 
Buda Cash bedő lésével a korábbi takarékszövetkezetek, a Dél-Dunántúli Regionális Bank 
fiókjai is bedőltek ezzel együtt sok ügyfélnek a számlája zárolva van. Az ügyfelek között 
rendkívül sok kaposvári, somogyi ügyfél is van, tudnak-e esetleg valamit tenni annak 
érdekében, hogy könnyítenék az ő sorsukat? Hiszen a számlájuk zárolva van, fizetni nem 
tudnak, az önkormányzat felé sem tudnak utalni ezekről a számlákról. Lehet-e valamilyen 
segítséget nyújtani az ügyfelek, a betétesek számára, a vállalkozók számára, amit az 
önkormányzat saját ügyeit illetően lehetőségként biztosítani tud ebben a helyzetben?  
  
Szita Károly polgármester: Soha ne a sajtóból tájékozódjon, mert nem biztos, hogy helyes 
információkkal rendelkezik. Ez a 20 millió forint, amit átutaltak, a költségvetésükben 2014-
ben rendelkezésre álló forrás volt. Nem kellett, reméli nem is kell, és nem szándékozik újabb 
forrásokat átutalni a Rákóczinak. A legfontosabb szándéka az, hogy szponzort segítsen 
keresni nekik a többi pedig már az ő felelősségük.  Most meg vannak azok a segítségek, amit  
minden bajbajutottnak – függetlenül a takarékszövetkezettől – nyújtani tudnak. Minden azon 
kaposvári, aki nehéz anyagi helyzetben van, mindegy milyen okból kérhet támogatást. Kérheti 
a kommunális adójának az átütemezését, vagy elengedését. Kérhet szociális támogatásokat, 
függetlenül attól, hogy milyen külső körülmények azok, amelyek okozzák, hogy nehéz anyagi 
helyzetbe került. Mindenki forduljon nyugodtan hozzájuk kérelemmel, kollégái állnak 
rendelkezésükre. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Kováts Imre képviselő: A 2014 évi költségvetési rendelet módosításával összefüggő  
262/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 11) pontjának kiegészítéséhez kíván megjegyzést 
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tenni. Köztudott, hogy a Polgármesteri Hivatal elismerte, nagy empátiával foglalkozik a 
szociális rászorultak támogatásával. Ugyanakkor nagy felelősséggel kezeli az adófizetők 
pénzét, csak szigorú feltételek mellett kaphatnak támogatást, még a szociálisan hátrányos 
helyzetű cigány tanulók is. Vigyáz arra is, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítésének 
elmaradása esetén visszafizetésre kerüljön az igénybe vett támogatás. Úgy tűnik, mégis van 
kivétel, mert polgármester úr több millió forintba kerülő angol nyelvi képzésének közpénzből 
történő finanszírozását javasolja címzetes főjegyző úr. Idézve: „A határozat kiegészítését 
javasoljuk. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Polgármesteri 
Hivatal költségvetésében e célra elkülönített keret terhére a Polgármester angol nyelvi 
képzésen vegyen részt.” Címzetes főjegyző sem a támogatás összegét, sem a képzés 
időtartamát, helyét sem a támogatás igénybevételének, esetleg visszafizetésének feltételét nem 
jelöli meg. A javaslat azért is furcsa, mert a milliós jövedelemmel rendelkező polgármester 
nem tartozik a szociális rászorultak körébe. Ha jár a támogatás, nem érti, hogy a címzetes 
főjegyző úr miért nem csatolt a 2014. évi költségvetési rendelet módosításához kiegészítő 
előterjesztést. Erről tudomása szerint rendelkezik a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
is egyébként, ami ennél furcsább, a módszer elfogadhatatlan. A javaslatot címzetes főjegyző 
gyakorlatilag becsempészte egy lejárt határidejű és végrehajtott közgyűlési határozatra 
vonatkozó tájékoztatásba. Ez a módszer nem ismeretlen Kormány szintű gyakorlatban, helyi 
szinten azonban példa nélküli. Azt gondolja, főjegyző úrnak nem kellene a Kormány 
gyakorlatát követni.  
  
 
Szita Károly polgármester: A napirendet lezárta. Javasolta képviselő úrnak is, ha van, 
frissítse, ha nincs, kezdje el az idegen nyelv tudását, mert ez elvárás felé, önmaga felé és a 
kollégái felé is, hogy angol nyelvtanfolyamatokat szerveznek, mint ahogy tavaly az idén is. A 
polgármester, hogy frissíti az angol nyelvtudását véleménye szerint nagyon helyes. 3.000.- Ft 
óránként, ennyibe kerül és az, hogy hány órát tud igénybe venni és hány órát fog a 
nyelvtanártól kérni, amennyi ideje lesz, amíg kellő képen fel nem frissül. Már most 
tájékoztatta, hogy a polgármester irodája is fel lesz újítva. A 20 éves bútor le lesz cserélve 
ebben az esztendőben, a villanyvezeték ki lesz cserélve. A tárgyaló is megújul, ki lesz festve, 
azért, hogy lehessen fogadni a vendégeiket, sőt még a teakonyha is új bútort fog kapni és a 
titkársági iroda is. Azért mondta el, mert valahol később majd ez is meg fog jelenni a 
költségvetésben és nehogy problémát okozzon. Amennyiben igényli azt, hogy az angol tudása 
felfrissüljön, nyugodtan forduljon hozzá, segíteni fogja benne. Javasolta a képviselőknek is és  
kollégái felé pedig elvárás az, főleg, ha olyan munkakörben dolgoznak, ahol elvárásként  
fogalmazhatja meg.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3395   Száma: 15.02.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77,78 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 4 22,22 22,22 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2015.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
    
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3396   Száma: 15.02.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77,78 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 4 22,22 22,22 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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16/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az állami támogatással 
épített bérlakások bevétellel nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a 
Nyugdíjasháznál és a Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 2.134 e Ft 
összeget a bérlakás számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére 
átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2014. december 31-ei egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2015. március 31. 

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

Jogú Város Önkormányzata és a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. között 
fennálló, 2009. január 15-én létrejött Üzemeltetési szerződés 5.15. pontjának 2015. 
március 1-i hatállyal történő, alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza 
a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására: 

 
„5.15. A lakossági és közületi fogyasztásmérők leolvasása 6 havonta történik, a 
leolvasást követően elszámoló számla kerül kiállításra. Az elszámolások közötti 
időszakban a számlázás lakosság esetében 2 havi, közületek esetében havi 
rendszerességgel, átalány-számlázással történik a hatályos jogszabályokban 
meghatározott víz- és csatornadíj alkalmazásával. A jogszabályi előírásoknak 
megfelelően lakossági fogyasztó külön kérésére a leolvasás és elszámolás  
negyedévente, közületi fogyasztó külön kérésére a leolvasás és elszámolás havonta 
történik.” 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. február 28. (szerződés-módosítás aláírására)  

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

Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) részére biztosítja a Kaposvár, 
Szántó u. 5. szám alatti ingatlanon lévő üzemviteli épület I. emelet déli szárnyában 
található, 5 irodából álló, 69,89 m2 alapterületű helyiségcsoport térítésmentes 
használatát 2015. március 01. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat  
ellátásának időtartamára. Az általános forgalmi adót 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. március 30. (szerződés-módosítás) 

 



 24 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére 
jóváhagyott 10.000 e Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2015. március 31-re 
módosítja.  

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szentjakabi Bencés Apátság 

Kerengő  faszerkezetének bontási feladatainak elvégzéséhez, azzal, hogy a munkálatok 
pénzügyi fedezetét a faszerkezet anyag ára terhére biztosítja.  

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Ábrahám Levente igaz gató 
                           Szirják Imréné igazgató 
                           Molnár György igazgató 
Határidő:            2015. június 30. 

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről 

szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

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

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatás fordulónkénti nettó 3.016,- Ft-os hatósági ára kiegészítéseként 
fordulónként 484,- Ft összegű támogatást nyújt a Közszolgáltató részére a természetes 
személy ingatlantulajdonostól elszállított és a kijelölt ártalmatlanítási helyre beszállított 
szennyvíz mennyisége alapján. A Közgyűlés a támogatás pénzügyi fedezetére az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében az általános működési tartalék 
terhére 300 ezer Ft-os keretet különít el. 

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

 
 
-----5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Azt kezdi érzékelni néhány Somogy megyei sajtóorgánum 
esetében is, hogy elkezdődött egy nagyon jelentő riogatás, alap nélküli riogatás, a tekintetben, 
hogy megváltozik a szociális törvény. Az eddig ellátott szociális feladatok egy részét a 
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Kormány a Kormányhivatalon keresztül fogja ellátni és a másik része pedig ott marad az  
önkormányzatoknál. Ennek az lesz a következménye, hogy emberek maradnak ki az  
ellátásból, mindazok a támogatási formák, amelyek eddig a kaposváriakat rászorultsági 
alapon megillették azok majd ezt követően nem lesznek. Azért tartja veszélyesnek az újságírói 
tollat is e tekintetben, mert úgy gondolja neki is van felelőssége egy nagyobb közösségért, 
hogy nem ír le olyan dolgokat, amelyek nem igazak. Nagyon fontosnak tartja, mert a Megyei 
Jogú Város Szövetségének elnökeként lehetősége van arra, hogy rálásson a 23 nagyváros 
március 1-jével életbe lépő új szociális támogatási rendszerére is. Látja városonként, hogy 
melyek azok az önkormányzati támogatási és segélyformák, amelyek bekerülnek az  
önkormányzati rendeletbe. Nyugodtan meri állítani azt, hogy egyetlen egy nagyvárosban sem 
lesznek olyan változások, függetlenül a megváltozott feladatgazdák tekintetében, hogy olyan 
ellátó rendszer alakuljon ki, amely esetleg más lesz, mint a korábbi. Csak a feladatok 
címzettjei változtak meg. A kollegákkal való beszélgetés kapcsán két kérdést tett fel, aki 
eddig rászorult volt Kaposváron kapott-e támogatást és március 1-jét követően, aki rászoruló 
támogatják? Mindkét kérdésére igen választ kapott, ezt követően számára nincs kétség és  
kérdés sincs. Eddig tíz önként vállalt feladatuk volt, most négy új lesz éppen azért, mert 
mindig érzékenyek voltak, hogy segítsék és támogassák azokat, akik önhibájukon kívül 
kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Ez vonatkozik Pintér Attila tanácsnok úr kérdésére is, mert  
ez az egyik, melyet kérdése kapcsán meg tudott említeni, a másik a helyi adórendszerből 
adódó támogatási és kérelmi rendszer. Az is azért van, hogy a rászorulóknak segítséget tudjon 
nyújtani. Ez a rendeletük is arról szól, továbbra is azt preferálja, hogy a támogatások jelentős 
része az természetbeni juttatásként jelenjen meg, a készpénzmozgás minél kevesebb legyen. 
Aki segítségre szorul és segítséget kér, az meg tudja mondani, hogy miért kéri vagy tűzifára, 
vagy lakásfenntartásra, villanyszámla kifizetésre. Ami rendezhető készpénzmozgás nélkül, azt 
természetben adják úgy, hogy helyette fizetik ki ezeket a tartozásokat. Nyugodt a tekintetben, 
hogy a március 1-jével életbe lépő szociális rendeletük nemhogy szűkítést fog jelenteni, 
hanem bővítést hoz a támogatotti és az ellátotti körben. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Két megjegyzése lenne kihasználva azt, hogy a 
nyilvánosság is figyelemmel kíséri az előterjesztéssel kapcsolatos híreket, információkat. Egy 
ellátás kerül át állami szintre az aktív korúak ellátása. Ennek az ellátását igénybe vevőknek 
ezt követően a járási hivatalokhoz kell fordulniuk. Ez két részből áll a rendszeres szociális  
segély és foglalkoztatás helyettesítő támogatásból. Ilyen típusú kérelmekkel a jövőben a 
járáshoz kell fordulni. Egy ponton megcáfolná polgármester urat, nem négy, hanem hét  
feladattal bővül az önként vállalt feladatok listája. Ami eddig kötelező volt és most 
megszűnik, ezek a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, illetve a 
méltányossági közgyógyellátás, ezeket önként vállalt feladatként megtartani javasolják. Ez  
egészül ki azzal a négy támogatási formával – a nyilvánosságot kihasználva – megemlített a 
beiskolázási támogatás, amit értelem szerűen ősz elején fognak adni. A karácsonyi támogatás  
a rászorulóknak az ünnep közeledtével. Az időszaki rászorulás, a diétára szoruló kisgyerekek 
étkezésének a támogatására. Az idősek világnapja alkalmával a szép korúak közül a jeles idő,  
a nyolcvanöt évet megélteknek a támogatására, ezek mind benne maradnak a rendszerben. Ez  
is alátámasztja, hogy a szociálisan rászorulók biztonsága nincs veszélyben, és ehhez 
hozzátette, hogy egy ellátás esik ki a rendszerből, melyet az állam vesz át, ez pedig a 
méhnyakrák elleni védőoltás. Most már finanszírozza a TB, de ennek a pénzügyi forrását sem 
veszik ki a rendszerből és egyéb önként vállalt szociális ellátásokra lehet fordítani.  
Zárógondolatként megemlítette, hogy ugyanannyi pénzt bennhagytak a rendszerben, amit az  
önkormányzat ráfordított a szociálisan rászorultak támogatására. A méhnyakrákra fordított 
pénz benntartásával ez tovább bővül, hiszen az állam ezt a feladatot átvállalja, és ott van 50 
millió forint, amely a közmunka programok önereje. A szociális ellátó rendszert nem szabad 
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belterjesen kezelni, emellé jönnek azok a pénzek, reméli, hogy nagyon szép összegeket  
nyernek majd el és több száz embernek tudnak közmunkát biztosítani. Hisz elsődleges céljuk, 
aki tud munkát vállalni, azok munkát vállaljanak, és ne a szociális segélyre várjanak. A 
bizottságok támogatták, kérte a Közgyűlés is fogadja el a két rendeletmódosítást.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az adósságkezelési támogatással kapcsolatban az előterjesztésben 
olvashatták, hogy 60-80 jogosultról van tudomása az irodának, ugyanakkor azt is megjegyzik, 
hogy vannak olyanok, akik nem működnek együtt a hivatallal, az irodával, nem fizetnek 
rezsit, illetve nem akarják fizetni az adósságaikat. Nyilván nem kaphatnak, kiszorulnak ebből 
a támogatási formából. Kérdése az, hogy a 60-80 főbe bele kell azt is érteni, akik nem 
kívánnak együttműködni velük, vagy akik nem kívánnak együttműködni az a 60-80 főn felül 
van? Ha igen, szeretné tudni, hogy hány fő az, aki nem működik együtt az önkormányzattal 
annak érdekében, hogy támogatást kaphassanak? Méltányossági ápolási díjjal kapcsolatban az  
előterjesztés is írja, hogy 2011-től folyamatosan vezetik ki a rendszerből. Ugyanakkor, ha 
megnézik a törvényt a szociális igazgatásról és támogatásról szóló törvényt az egyértelműen 
az ajánlott támogatási formák egyikeként említi meg a méltányossági ápolási díjat. Különösen 
nyújtható kategóriába teszi ezt a formát. Kérdése volt, az előterjesztőben megfogalmazódik-e 
a törvény alkalmazása kapcsán, hogy a kivezetés ellenére esetlegesen visszahozzák ezt a 
támogatási formát, hogy ismét lehessen Kaposváron méltányossági ápolási díj, mint  
lehetőség? Az előterjesztésben szerepel, hogy megszüntetik a közgyógyellátást folyamatosan, 
azok, akik eddig közgyógyellátásban részesültek gyógyszertámogatást kaphatnak majd a 
későbbiekben. Ugyanakkor a rendelet 31. § (2) bekezdése azt írja, hogy gyógyszertámogatás  
annak indokolt, aki nem jogosult közgyógyellátásra. Ha kivezetik a rendszerből és eleve ez a 
kategória fogja tartalmazni ezt a támogatási lehetőséget is, amit korábban a 
közgyógyellátásban részesültek kaptak, akkor ezt a rendelkezést hogyan kell értelmezni?  
 
Szita Károly polgármester: Felkérte Battyányi Beáta irodavezető helyettest, hogy a feltett 
kérdésekre válaszoljon. Megköszönte neki és kollegáinak azt a munkát, amit a 
rendelettervezet előkészítésében folytattak. Kérte mondja el a három kérdés kapcsán mindazt, 
amit fontosnak tart, időkorlát nélkül.  
 
Battyányi Beáta irodavezető helyettes: Az adósságkezelési támogatásban mindig is élen járt  
Kaposvár. Úgy tudja, hogy a törvényi bevezetés is Kaposvár mintarendeletére épült annak 
idején, ezért tartották indokoltnak fenntartani ezt az ellátási formát. A 60-80 fő azok a 
rászorulók, akik bekerültek ebbe a támogatási formába, ezen felül vannak azok a személyek, 
akik az adósságkezelési tanácsadóval nem működtek együtt. Az irodára általában csak azok a 
kérelmek kerülnek, akiket támogatásra javasolnak. Maximum olyan kérelmek érkeznek, 
amiről tudnak, ahol az egy főre jutó jövedelem magasabb a rendeleti, illetve törvényi 
szabályozásnál, de tudják legalább 15-20 olyan fő jelentkezik évente, akik nem működnek 
együtt. Elkezdik az együttműködést az adósságkezelésit tanácsadóval, de nem tesznek eleget a 
kötelezettségben foglalt előírásoknak, nem működnek együtt nem fizetik be a rezsit, őket már 
nem teszik ide javaslatként. Úgy gondolja, hogy ez egy olyan szám, ami elég magas az 
eladósodott családok közül és örülnek, hogy ennyi családnak legalább tudnak segíteni, hogy 
ne kerüljenek ki például az utcára, ne legyen kikötve villanyuk, gázuk. A gyógyszertámogatás  
véleménye szerint le fogja fedni a méltányossági közgyógyban részesülők számát. Azért van a 
rendeletükben, mert a méltányossági közgyógyon kívül létezik alanyi jogú köz gyógyellátás és  
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normatív közgyógyellátás, amelyet a Járási Hivatal hatósági osztálya végez. Akik abban 
részesülnek, azokat veszik figyelembe, ilyenkor minden esetben kérnek igazolást a Járási 
Hivataltól, hogy részesülnek-e köz gyógyellátásban, és ha igen, mekkora a havi 
gyógyszerköltségük. Van olyan kérelmező is, aki beadja gyógyszertámogatásra a kérelmét, 
akinek a gyógyszerköltségét a közgyógyellátás teljes mértékben lefedi és nincs plusz olyan 
költség, amiben támogatni tudnák. A méltányossági ápolási díjat nem tartják indokoltnak újra 
bevezetni. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egy jövedelempótló támogatásként próbálták az 
emberek ezt az ellátási formát igényelni az önkormányzattól. Azok, akik indokoltan ápolják a 
hozzátartozójukat, úgy gondolja most is a rendszerben vannak. Az alanyi jogú ápolási díj,  
amelyet szintén a Járási Hivatal végez és van három fajta válfaja, az igazán beteg emberek 
ápolását úgy gondolja, lefedik. Ezek az emberek, akik kapják, jelenleg 38 ember, az ő  
jövedelmi vagyoni viszonyaik olyanok, hogy indokolt, hogy a tartósan beteg hozzátartozóikat 
ápolják. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Megköszönte a válaszokat. Valóban úgy tűnik, hogy 
megnyugtatóak voltak a válaszok. Ugyanakkor az is benne volt, hogy nem tudnak pontos 
létszámot mondani, akik valamilyen adósságrendezési feltételnek nem felelnek meg. Kíváncsi 
lett volna, mennyien kezdeményezik ezt az ellátást, azt követően pedig nem működnek együtt 
az adósságkezelési tanácsadóval, vagy valamilyen más tételt nem vállalnak, amit vállalniuk 
kellene. Visszatérve ahhoz, amit polgármester úr bevezetésképpen mondott. A riogatás nem a 
sajtó részéről fogalmazódik meg és nem alaptalan. Azt kell, hogy mondja, most viszonylag 
kényelmesen ülhetnek ebben az ülésteremben, mert egy megyei jogú városnak az  
önkormányzati képviselői. A megyei jogú városok valóban sokkal jobb helyzetben vannak 
adóerőképesség alapján, mint más települések. Amik megjelentek az utóbbi időben 
vélemények a szakemberek, szociológusok, szociálpolitikusok részéről azok adtak alapot arra, 
hogy igen is meg lehessen ijedni a Kormány intézkedését követően. Mert valóban úgy tűnik 
még a szakemberek számára is, hogy a magyarországi elszegényedés folyamata szinte 
megállíthatatlan, és ráadásul a kormányzat ezzel a döntésével, ezzel a törvénnyel még 
generálja is ezt a folyamatot. Erre mondták azt a szociológusok valószínűleg 4 millió embert  
hagyott az útszélén a Kormány, amire polgármester úr is utalt. Nem a sajtó riogat, hanem 
komoly szakemberek mondják el a véleményüket és a MJVSZ-en kívül a TÖOSZ is elmondta 
véleményét. Lakásfenntartási támogatásban Kaposváron az összes háztartás mintegy 10 %-a 
részesül, igen is nagyon komoly kérdés. Az, hogy adóerőképességük alapján alkalmasak arra, 
hogy egyébként ilyen széles körű támogatási rendszert tartsanak fenn, működtessenek és 
adjanak a rászorulóknak, szerencsés helyzet. Ezért fogja tudni támogatni a rendeletet, mert 
úgy véli, hogy ilyen körülmények között, akik eddig kaptak és jogosultak voltak nem fognak 
kiesni a rendszerből, ezért támogathatónak véli.   
 
Torma János tanácsnok: Az előterjesztés, a rendelettervezet elolvasása előtt két fontos cél 
fogalmazódott meg benne. Az egyik az, hogy aki eddig jogosult volt valamiféle támogatásra 
az ezután is megkapja ezt a támogatást, az új rendelet esetében marad-e ki esetleg valaki az  
ellátásból. A másik, ami megfogalmazódott benne az ellátások pénzügyi fedezete biztosított-e. 
A rendelet elolvasása után mindkét kérdésére megnyugtató választ kapott, hiszen mindegyik 
támogatást tartalmazza a rendelet. Az önkormányzat továbbra is vállalja az eddigi önként  
vállalt feladatokat. A rendelet 16 ellátási formát nevesít ebből négy új, a beiskolázási segély, 
az időszaki támogatás a karácsonyi, illetve az idősek világnapja alkalmából adandó 
támogatás. A települési támogatás összefoglaló név alatt valamennyi, az eddigi ellátási 
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támogatási forma megtalálható a rendelettervezetben. Kettőt emelne ki, a lakásfenntartási 
támogatás és  a gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj. A lakásfenntartási 
támogatás elég jelentős kört, több mint 2600 családot érint, úgy gondolja, hogy ez a mostani 
szabályozás sokkal életszerűbb és talán igazságosabb is,  hiszen nem a lakásnagyság, hanem a 
ténylegesen felmerülő rezsiköltség figyelembe vételével történik meg a támogatás  
megállapítása. A ténylegesen kifizetett víz, villany, fűtési számlák alapján fogják ezen túl 
megállapítani a támogatás összegét, így valóban azok kaphatják, azok a családok, ahol a 
jövedelmükhöz képest magas a rezsiköltség. A gyermekintézményekben fizetendő személyi 
térítési díjaknál is egy pozitív változást talált, aminek az a lényege, hogy bővülhet az 
igénybevevők köre, hiszen a jogosultság határát felemelték 120-ról 200 %-ra. Ezután jóval 
többen igényelhetik ezt az ellátási formát, azok is, akik ez idáig nem kaptak ingyenes térítést. 
A rendelet 7. §-a foglalkozik egy korábbi szabályozással. Kért még 1 perc hozzászólási időt.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3397   Száma: 15.02.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a hozzászólási idő meghosszabbításáról 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Torma János tanácsnok: A rendelet 7. §-a foglalkozik egy jelenlegi szabályozással, hogy a 
jogosultságon túl az önkormányzat elvárja a lakókörnyezet tisztántartását is. Ezzel teljes 
mértékben egyetértett, úgy gondolja ez elvárható azoktól, akik támogatást kaptak. 
Összességében elmondható – számára az derül ki az előterjesztésből –, hogy Kaposvár 
szociális hálója, szociális ellátása továbbra is a korábbihoz hasonlóan példás, és az, aki 
rászorul, az valóban elérheti a különböző támogatási formákat.  
 
Kováts Imre képviselő: Az új szociális rendelet jól érzékelhető módon igyekszik a 
támogatásra, gondoskodásra szorulók legszélesebb körét lefedni. Valóban így van, nem lesz 
Kaposváron szociális ellátásban fehér folt, ezt bizonyítja a négy új települési támogatási 
forma bevezetése is. Ezek mellett a korábban kötelező ellátások körében szereplő 
lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás előlépett önként vállalt 
feladattá. Ma még nem ismert teljes körűen, hogy az egyes ellátási formákra mennyi pénz jut, 
egyelőre csak feltételezni lehet, hogy a rendelkezésre álló források legfeljebb fele kerül 
kifizetésre a rendszeres települési támogatások köréből. Az a véleménye az jelentene nagyobb 
biztonságot, ha a források kétharmada jutna rendszeres ellátási formákra. Hozzátartozik, hogy 



 29 

a 2015 évi költségvetés szerint ezek a kibővült ellátási formák sem jelentenek korábbinál 
nagyobb összegű ellátást. Visszatekintve az elmúlt évekre jól látható, hogy az önkormányzat 
szociális feladatokra évről évre kevesebbet költ. Tény, míg 2010-ben az önkormányzat közel 
1 milliárd forintot költött szociálpolitikai feladatokra, ezzel szemben a 2015 évi 
költségvetésben alig 200 millió forintot terveznek erre a célra. A saját bevételeikhez képest is 
kevesebbet költenek a segítségre szorulókra. 2010-ben a saját bevételek 10,6 %-át tervezték, 
2015-ben már csak 4,5 % lett tervezve szociálpolitikai feladatokra. A 2015 évre tervezett 
összegtől várhatóan a tényköltség is kisebb lesz. A szociális törvénnyel kapcsolatban nincs 
meggyőződve arról, hogy a szociálpolitikai feladatok Kormány által történő kiszervezése, 
központosítása egyszerű költségátcsoportosítást jelent. A szociális ellátás átszervezése 
központosítás eredményeként a szociális ellátásra jogosultságot elbíráló járási hivatali 
dolgozók és a gondoskodásra szoruló emberek messzebbre kerülnek egymástól. 
 
Szita Károly polgármester: Mindenkinek megköszönte a hozzászólást és külön 
megköszönte kolleganőjének Battyányi Beátának és az ő kollégáinak az előkészítést és azt a 
nagyon körültekintő munkát, amit végeztek. Nem csupán ennek a rendelettervezetnek az 
előkészítésében, hanem amit tesznek a mindennapokban. Nem segélyre épülő várost épít, és 
ebben szeretné kérni a partnerséget a képviselőktől. Nem segélyre épülő várost kell építeni,  
hanem munkára épülő várost. Attól a pillanattól kezdve, amikor segély helyett is munkát 
kínálnak és 50 millió forintot költenek a közfoglalkoztatásra, az nem segélyként jelenik meg a 
számokban, hanem munkabérként. 800-an többen dolgoznak ma, mint egy esztendővel 
korábban, ez megint eredmény. A kettő között óriási szemléletbeli különbség van. Munkát 
kell adni az embereknek és nem segélyt, ezen kell, hogy munkálkodjanak. Akik önhibájukon 
kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, azoknak segélyt kell adni egész addig, amíg munkához  
nem jut. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A szociális rendszer minősítése kevés pénz van, sok 
pénz van a rendszerben, úgy gondolja, nekik kaposvári helyi közügyekkel kell foglalkozniuk. 
Nincs információjuk, hogy más településen milyen pénzeszközzel rendelkeznek. A saját  
dolgaikat tudják itt számba venni, és azt el tudják mondani, hogy Kaposváron szociális  
biztonsága minden rászorulónak biztosított. Ugyanezt támasztja alá – Torma tanácsnok úr 
megjegyzéséhez fűződően – kihasználva a nyilvánosságot, február 28-ig még a jelenlegi 
jogszabályok szerint döntenek a kollegái. Aki részesül valamilyen szociális ellátásban az a 
juttatásokat a jogosultság lejártáig meg fogja kapni. Még átmeneti zavar sem keletkezik a 
rendszerben. A cél pedig, ami jó irány, azok kapjanak szociális rászorultságot, települési 
támogatást, akik rászorultak és a rászorultság mértékében. Akik pedig dolgozni tudnak, 
azoknak munkát fognak adni. 50 milliós önrész szerepel a szociális kiadások között, 600 fő 
fölött foglalkoztattak a múlt évben, remélik ez évben is ilyen nagyságrendben tudnak majd 
munkát kínálni. Beleértve a startmunkára jelentkezőket, valamint itt jelentkezik a 
gyógynövénygyűjtéssel kapcsolatos 10 milliók sora is. Ne szűkítsék le a szociális juttatásokat 
csupán a segélyekre, hisz ezek olyan problémákat kezelnek munkabér formájában, amelyek 
pontosan azt a célt szolgálják, hogy ne segélyre szoruljanak az emberek, hanem munkából, 
munkabérből éljenek meg.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3398   Száma: 15.02.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 6/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3399   Száma: 15.02.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----6. Előterjesztés a Kaposvár Kártyára vonatkozó új kedvezmények bevezetéséről----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: 10 év telt el és Önök között is vannak még a testület soraiban, 
akik állást foglaltak a Kaposvár Kártya bevezetéséről. 10 év tapasztalata az, amely megerősíti 
bennük azt, hogy jó döntést hoztak. Az országban az első olyan településkártyát vezették be, 
amelynek titkolt szándéka az volt, hogy a kaposváriaknak, az itt élő, állandó lakhellyel itt 
rendelkező kaposváriaknak adjon kedvezményt, mert ők többet érdemelnek másoknál. 
Egyszerűen azért, mert többet is tesznek a városukért, mint mások. Ez volt a fő motiváló 
tényezője magának a Kaposvár Kártyának és ma már 23.000-en igénylik. Láthatóak a számok 
az előterjesztésben 84.000 alkalom/fő  volt azt elmúlt esztendőben, hogy igénybe vették. Ezek 
mind olyan imponáló számok, amely nyugodtan és büszkén mondatja vele azt, hogy az ország 
legsikeresebb települési kártyájáról van szó. 10 év elmúlt, így küllemében is más formában 
jelenik meg a Kaposvár Kártya, ugyanakkor az elmúlt esztendőben több olyan dolog volt, ami 
új Kaposváron és ennek a bővítéséről, fejlesztéséről is döntenek ma azzal, hogyha beveszik a 
Kaposvár Kártya kedvezményezettségi körébe. Kilenc olyan új, kaposváriak által igénybe 
vehető kedvezményt támogatnak és javasolnak a képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy 
fogadják el, amelyek eddig nem voltak bent a kedvezményezettségi körben. Úgy számolnak, 
hogy ezek kibővültével éves szinten mintegy 40 millió forint lesz az az összeg, ami 
kedvezményként a Kaposvár Kártyával rendelkezők számára ott fog maradni. Ennyivel 
olcsóbban tudják majd igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, mint korábban igénybe vették. 
Láthatják, hogy mindenhol van jelentős igénybevétel, de kettő esetben az átlagosnál is  
nagyobb. Az egyik a fürdő igénybevétele, a másik a tömegközlekedés használata, ez a kettő 
ugrik ki a Kaposvár Kártya kedvezményezettségi körében. Egy módosító indítványra kérte a 
kollegáit és látja, hogy a bizottsági szakon keresztül is vezették. Az, hogy a belvárosban a 
Wifi rendszert vegyék ki a Kaposvár Kártya kedvezményezetti körből, de csak azért, hogy 
mindenki számára ingyenes legyen. Ne csak a Kaposvár Kártyával rendelkezők használhassák 
a belvárosban a Wifit, hanem mindenki, teljes körű az ingyenesség e tekintetben. Mivel az 
egyik gazdaságpolitikai eszközük az élelmiszergazdaság és a gépipar mellett a turizmus is. 
Ezt abból a szempontból is üdvözölendőnek és fontosnak tartja, mivel turisztikai kártyájuk 
egyelőre nincs, ahol ezt a kedvezményt tudnák nyújtani. Ez módosító javaslatként jelenik meg 
és kéri foglaljanak állást ebben is és támogassák. 
  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Rómeó tanácsnok: Kérdése volt a kártya küllemével kapcsolatban, hogy e tekintetben 
milyen terveik vannak? Azzal a javaslattal élt, hogy amennyiben még nem emelkedett ezen 
aspektusa a kártyának a konkrétumok szintjére, akkor nagyon nagy identitásfejlesztő erővel 
bírna egy gyerekek közé kiírt rajzpályázat a kártya küllemének megtervezésére. Úgy 
gondolja, ez rendkívüli módon szerethetővé tenné a kártyát és mindenki szívesen használná. 
 
Szita Károly polgármester: Bent van a rendelettervezetben, de teljesen nyitott mindenre, 
hisz a karácsonyi polgármesteri képeslapok is gyerekrajzosak. Mindig segítenek neki abban a 
kaposvári fiatalok, főleg az alsó tagozatos általános iskolások, hogy osszák meg rajzon, hogy 
mi az, amit gondolnak a karácsonyról és azokból csinálnak üdvözlő lapokat és küldik ki a 
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kaposváriaknak. Azt szeretné kérni, hogy keresse meg Osvalt Mónika kolleganőjét és a 
turinform iroda vezetőjét ez ügyben. Teljesen nyitott más arculatra is, most az az egy igény 
fogalmazódott meg, mivel új kártyát kell készíteniük, mert a régieket már nem gyártják és 
ebben az évben dupla kártya lesz. Akik újonnan igényelnek Kaposvár Kártyát, az újat fogják 
megkapni, akik meghosszabbították nyilvánvalóan használható még a régi is, és a következő 
esztendőben, amikor cserélni, meghosszabbítani kell a kártyákat akkor mindenki az új 
kártyával fog rendelkezni. Amennyiben van rá idő,  van rá lehetőség teljesen nyitott a kérdése 
teljesítésére. Tanácsnok úr beszéljen velük, jobban ért hozzá, ezért hallgat a szavára, 
állapodjanak meg abban, amit fontosnak tartanak. Saját részről nyitott e tekintetben, és ha az 
arculatot kell rendelet formájában módosításként behozni, akkor be fogják hozni, ha más  
arculat lesz. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Egyrészt jó ötletnek tartja, amit képviselő társa mondott, 
ugyanakkor megjegyezné, ha lenne a városnak arculati kézikönyve, amely kitér minden olyan 
vizuális felületre, ahol a városnak meg kell valamilyen formában egyedileg és jól 
beazonosíthatóan jelennie, akkor ez a kérdés is könnyen tisztázható lenne azzal együtt, hogy 
akár abba az arculati vizuális keretbe beleférne, amit képviselő társa ötletként 
megfogalmazott. Tudja, hogy ebben lesz előrelépés, tehát nem monomániásan szeretné a 
Közgyűlés előtt folyamatosan hangsúlyozni, hogy legyen a városnak arculati kézikönyve és  
legyen egy jól beazonosítható arculata. Tudja, hogy ebben polgármester úrnak is van 
szándéka cselekedni, beszéltek is róla. Úgy gondolja, ha ez lesz, akkor minden ilyen kérdést 
könnyebben tudnak tisztázni, mint ahogy a jelenlegi eset is utal rá. Többször felmerül 
kérdésként és egy továbblépési lehetőség, amiben úgy véli, van közös szándék a Közgyűlés 
tagjai között, hogy előbb-utóbb jussanak el oda, hogy legyen turisztikai kártyájuk is. Ha olyan 
turisztikai termékeket, attrakciókat és termékcsomagokat tudnak kínálni az ide látogatóknak, 
akkor úgy véli lesz értelme bevezetni a turisztikai kedvezménykártyát is.  
  
Kováts Imre képviselő: Az internet szolgáltatással kapcsolatosan, érdeklődött és a Kossuth 
tér torkolatától 30-50 méterre miért nem lehet venni a jelet? Itt az épületben sem lehet 
mindenhol, például a teremben nem lehet venni. Mondják a képviselők, hogy a hivatalban 
nehogy internetezzenek munkaidő alatt. Problémája az, hogy rendkívül gyenge a jel, az épület 
leárnyékolja, mert az épületen belül van – helyesen – a jeladó. Azt gondolja kisebb 
ráfordítással erősebb jelet is lehetne adni, hogy valóban ne csak a központi részen a Kossuth 
tér közepén lehessen, hanem egy 100 méteres körben azért lehessen fogni a jelet.  
  
Szita Károly polgármester: A hozzászólásokból arra következtetett, hogy örülnek ennek az 
előterjesztésnek. Az pedig külön öröm számára, hogy olyanok is örülnek neki, akik 10 évvel 
ezelőtt nem szavazták meg a Kaposvár Kártya bevezetését. Az idő meghozza minden sikernek 
az alapját és ez a legnagyobb öröm számára. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3400   Száma: 15.02.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 8/2015.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005.(III.4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3401   Száma: 15.02.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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17/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Kártya 
szolgáltatási rendszerét az előterjesztésben jelzett módon továbbfejleszti, a Kaposvár Kártyás 
kedvezményt kiterjeszti.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  

 Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. március 31. 
 
 

-----7.  Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
rendelet módosításáról szóló előterjesztésnek főjegyző úr a készítője. Kérte, ha kiegészítése 
van, tegye meg. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Kiegészítése nem volt. 
  

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Meglepi, hogy nem indokolja fő jegyző úr a kitüntetés 
megváltoztatását és azt tapasztalta, hogy az érintettek sem értik mirő l van szó. Azt gondolják, 
hogy minden marad a régiben. Az előterjesztés első bekezdése nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
sport bizottság határozza meg az év diáksportolója, és az év utánpótláskorú sportolójának a 
címét. Ez azt jelenti, hogy nem minősülnek kitüntetésnek és díjnak. Figyelembe véve az  
Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörét, ami a pénzügyeket is illeti, ez nem lesz több mint egy 
barátságos vállon veregetés. Megkérdezte a sportreferenst és a bizottság tanácsnokát is, és 
nem érzékelte, hogy ezen túl, nem a város polgáraiért kapott kitüntetéssel együtt fogják ezeket  
megkapni. Ha igen akkor ez egy 10 millió forint fölött diszponáló sport bizottsági határozat 
kapcsán fogják megadni. Az előterjesztés arról szól, hogy a jövőben nem a Közgyűlés fogja 
meghatározni, vagy eldönteni, hogy ki fog kitüntetést kapni, mert ez nem minősül 
kitüntetésnek.  
  
Pintér Rómeó tanácsnok: Arra kérte képviselő társát, a kérdéséből levonandó 
következtetéseket bízza rá. Amikor megkereste a Közgyűlés előtt, neki az álláspontja erről 
más. Ha úgy értékeli, hogy ezzel az Ifjúsági és Sport Bizottság hatásköre lecsökkent, ő úgy 
értékeli, hogy nőtt. Egy javaslattételi jogkörbő l lényegében egy döntéshozatali jogkörbe 
emelkedett a diáksportoló és utánpótláskorú sportoló kitüntetés odaadományozása. Amikor 
erről a kérdésről beszélnek érdemes szem előtt tartaniuk, hogy egészen kisgyermekekrő l 
beszélnek. Úgy gondolja, hogy a város Közgyűlésének nem feladata az, hogy relatíve rövid 
ideig tartó sport teljesítményekről tartson zárt ülésen szavazásokat, Ünnepi Közgyűlésen adja 



 35 

át ezeket a kitüntetéseket, lényegében ugyan olyan meghatározott bánásmóddal kezelje ezeket  
a teljesítményeket, mint a város díszpolgárát, vagy az év sportolóját. Úgy gondolja, ha nem a 
képviselő úr által megnevezett törvény keretei között adják át ezt a kitüntetést, az a kitüntetett 
számára ettől függetlenül ugyanakkora megtiszteltetés marad, ugyanakkora motivációt jelent.  
Úgy gondolja a díjat abszolút nem csökkenti. Véleménye az, hogy nem a díj került  
alacsonyabb megítélés alá, hanem a helyére került.  
  
Kováts Imre képviselő: Egyetértett képviselő úrral, valóban ez az Ifjúsági és Sport Bizottság 
tekintetét, rangját emeli azzal, hogy egy olyan díj kerül át a hatáskörükbe, ami eddig a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozott. Azt gondolja, hogy nem pici gyerekekről van szó, hanem 
olyan 14-15 éves és talán még idősebb utánpótlás korú, ami igaz sportáganként változik, 
akiknek a teljesítménye adott esetben válogatott szintű. Azt gondolja, hogy igen is ez nem 
lesz több mint egy vállon veregetés, ez az utánpótlás korosztály teljes leértékelését fogja 
jelenteni. Lehet véleménykülönbség, de azt várta volna, hogy jegyző úr mondja el, amit  
képviselő társa elmondott.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, most kerülnek helyre a dolgok és nem 
degradálja le a három bizottságot, amelyik tárgyalta, hogy ott nem értették, hogy miről van 
szó. Úgy gondolja ők értették, hogy miről van szó. A kitüntetések kapcsán elmondta, 24 évvel 
ezelőtt Kaposvár Közgyűlés elé 16 kitüntetési javaslat szabályozására vonatkozó javaslat 
érkezett. Nagyon bölcsen és az idő igazolta, úgy döntött Kaposvár Közgyűlése, hogy nem. 
Kevés kitüntetést alapít, rangja legyen annak, hogy Kaposvár Közgyűlése valakinek elismeri a 
tevékenységét és az ágazati jellegű kitüntetésekből egyetlen egyet emelve a sportot, azért, 
mert nagy iránta a közösségi érdeklődés. Közösségi összetartó ereje van, identitásnövelő ereje 
van annak a sport tevékenységnek, amit az év sportolója díjjal jutalmazott. Pár évvel később, 
amikor elhatározták, hogy az utánpótlás korú diákolimpikonokat is díjazzák beépítették ide. 
Időközben, amikor felülvizsgálták a rendeleteiket pár éve, akkor a megyei jogú városokra is  
kitekintettek. Mindenütt van ez a díj, de sehol nincs közgyűlési hatáskörben, mindenütt a 
helyén van a Sport Bizottságnál. A szociális munkásokat is a szociális munka napján 
meggratulálják, és a legkiválóbbakat díjazzák és tekintélye van ezeknek a díjaknak. Szakmai 
díjakról van szó és az, hogy a 10 éves korosztályból ki úszott, vagy futott legjobban adott 
évben döntse el a szakmai bizottság. Oda tartozik ez a kérdés, szakmailag ez a helyes döntés, 
eddig volt rosszul telepítve ez a hatáskör és úgy gondolja, most teszik jól a dolgukat. Semmi 
nem fog változni, ugyan úgy ünnepélyes keretek között, mint ahogy most is a napokban, 550 
ezer forint értékű díjazást kaptak azok, akik az elmúlt évben kiválóan teljesítettek és fogadták 
a magyar bajnokokat is. Ezt követően is megkapják ezt az elismerést és neki is az a 
véleménye, hogy a Sport Bizottság egy olyan hatáskört kap, amely méltán őt illeti. Szakmai 
alapon dőlne el, hogy ki futott, úszott legjobban az adott évben, kinek a teljesítményét 
értékelje legjobbra az adott szakmai team. 
 
Szita Károly polgármester: A képviselő-testület által adományozott díjakat a város ünnepi 
közgyűlésén kell átadni. Ez eddig sem így volt, mindig a Munkácsyban volt a díjátadó 
ünnepség. Kérte a képviselőket döntsenek saját belátásuk szerint, bármelyik variáció 
elfogadható, ő az előterjesztést támogatja. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3402   Száma: 15.02.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2015.(III.5.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3403   Száma: 15.02.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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18/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a 
sportteljesítményeket értékelve évente állapítsa meg, ki volt az „Év Diáksportolója”, illetve az  
„Év Utánpótláskorú Sportolója” lány, fiú és csapat kategóriákban. 
 
Felelős:  Pintér Rómeó tanácsnok 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
Határidő:  évente január 15-ig 
 
 

-----8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3404   Száma: 15.02.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
19/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
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-----9.  Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2015. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülés által elfogadott javaslat úgy szól, hogy a 
vendéglátóhelyek és pénzintézetek bérleti díját differenciáltan kell megállapítani, nyilván ez  
emelést fog jelenteni a gyakorlatban. Kérdése az, hogy ez a javaslat első része, amely a 
vendéglátóhelyekre vonatkozik, és amit külön napirendi pontban is tárgyalnak egyes 
vendéglátóhelyek bérleti díját harmadára, negyedére, vagy majdnem nullára csökkennek, 
hogyan fér össze egymással? Vannak, voltak és lesznek olyan vendéglátóhelyek például a 
Corso, akinek az 500 ezer forintos bérleti díját már 100 vagy most 200 ezer forintos díjban 
állapították meg. A kettő között ellentmondást lát, hogy elfogadnak egy differenciált emelést, 
ugyanakkor napi gyakorlatban töredékére csökkentik egyes vendéglátóhelyeknek a bérleti 
díját.  
  
Szita Károly polgármester: Képviselő úr a napi gyakorlatból azért ne ítéljen soha, mert ez 
töredéke a többi nem lakás bérleménynek. Ott, ahol bérleti díjat csökkentnek a pályázatoknál 
ez töredéke az össz lakásbérleményük állományának, ott viszont nem kell, ahol a rendelet  
szerint előírt és a pályázat során elnyert bérleti díjat alkalmazzák. Az a pár, ami minden 
Közgyűlésen idejött azokról szól, akiknél azért muszáj ezt a lehetőséget adniuk, hogy ne 
maradjon üresen helyiség és béreljék. Lehet rosszul érti, de úgy fordította le a Pénzügyi 
Bizottság véleményét, hogy a jelen pillanatban az önkormányzat által kötelezően 
pályáztatandó bérleti díj a bankoknál és vendéglátó egységeknél egy kategória. A javaslatot 
úgy értelmezte, hogy arról szól, hogy egy alacsonyabb kategóriába kerüljön a vendéglátó ipari 
egységeknek a kiírandó pályázati díja, ha rosszul értette elnézést kér. Önmagának így 
fordította le és ezt tudja támogatni, hogy akkor, amikor kiírnak egy pályázatot a vendéglátó 
ipari egység ne I. kategóriás pénzintézeti díjával induljon, hanem egy alacsonyabb 
kategóriával. Amennyiben ezt fogalmazta meg a Pénzügyi Bizottság támogatja, amennyiben 
nem, akkor nem támogatja. 
 
Felder Frigyes tanácsnok: A bizottság felkéri a Hivatalt annak kidolgozására, hogy 
lehetőség van-e arra, hogy ágazatonként differenciálva állapítsák meg a bérleti díjakat. 
  
Szita Károly polgármester: Megértette, a Hivatal kapott egy feladatot, hogy ezen alapelvek 
alapján kidolgoz egy javaslatot és a Közgyűlés elé terjeszti. 
 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Bizonyos értelemben üdvözölni szeretné az előterjesztést, mert 
végre eljutottak oda, hogy megpróbálják koncepciózusban, rendszerben kezelve ezt az ügyet 
valamilyen formában reagálni. Korábban is elhangzott, amikor egyedi kedvezményeket kellett 
megállapítani a Közgyűlésen a bérleti díjakkal kapcsolatban. Javasolta, hogy próbálják meg 
egységesíteni, rendeletileg kezelni valamilyen módon ezt a helyzetet, ami kialakult az  
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ingatlanpiacon, és próbáljanak reagálni a valóságra, ha úgy tetszik a hétköznapi életben, 
ahogy arra Kováts képviselő társa is utalt. Ez a rendelkezés, ez az előterjesztés a határozati 
javaslatokkal megpróbál ebbe az irányba lépni és reagálni,  ami legalább azt rögzíti, hogy 
mennyi a minimális bérleti díj. Így nem kell adott esetben arról vitatkozniuk a Közgyűlésen, 
hogy valakinek megállapítanak egy rendkívüli, a rendeletüktől jócskán eltérő  kedvezményt, 
avagy nem állapítanak meg. Adott esetben nyilvánvalóan precedenst teremtve a 
kedvezménnyel, vagy a döntéssel.  
  
Szita Károly polgármester: Alapvetően a normatív szabályozás a legjobban kitalált  
szabályozási rendszer, ami létezik a világon, de normatívan nem lehet mindent szabályozni. 
Normatívan úgy lehetne szabályozni, hogy minden egyes érdek, indok, kívánalom, 
várospolitikai érdek meg tudjon jelenni. Ezért fog maradni a régi is, csupán ezt szerette volna 
mondani. Olyan nem lesz, hogy minden élethelyzetre normatív módon fognak tudni 
szabályozást csinálni. Nem fognak tudni, ezzel együtt kell élniük, ezzel a kettős rendszerrel. 
Kérte, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság kiegészítő módosító indítványával együtt az 
előterjesztéssel, az igennel szavazzon. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3405   Száma: 15.02.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
20/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2015. évre az alábbiak szerint határozza 
meg: 
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díjövezet 
I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év +rezsi 
“A” bár, mulató 92.927 74.578 61.886 37.053 
“B” Vendéglátóipari, 

pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 
61.886 49.602 37.093 30.847 

“C” üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű  

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel 

történő kulturális, művészeti és közösségi 
célú hasznosítása  

30.847 
12.284 
6.143 

24.490 
27.762 

 
1.873 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 
 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 
- 
 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési,  
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 
Földterületek Ft/m2/év 
“F” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 
1.121 1.036 933 858 

“G” beépítetlen terület 18 18 16 6 
“H” szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 
“I” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“J” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

4,- (haszonbérleti díj) 

 
Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1.220 
Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 4.096 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 2.243 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 3.800 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül)  7.230 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítással) 12.050 
Műfüves teniszpálya (világítás nélkül)  2.560 
Műfüves teniszpálya (világítással)  3.560 
Aula 4.720 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 461 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 784 
Klebelsberg Középiskola Kollégiumban található uszoda 3.874,-Ft/óra/pálya 
Étterem és kiszolgáló helyiségei  62.952,-Ft + rezsi/alkalom) 
Étterem és kiszolgáló helyiségei - 4 órát meg nem haladó 
bérbeadás esetén 

2.600,-Ft/óra + rezsi) 
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A Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely 
SE részére röplabda-utánpótlás edzés és versenyzés 
céljára az alábbi iskolák tornatermei:  
 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi 

Dániel Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi 

Géza Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd 

Utcai Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi 

Ltp-i Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludy 

Utcai Tagiskola, 
• Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Toldi Ltp-i Tagiskolája,  
• Munkácsy Mihály Gimnázium,  
• Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskola,  
• Táncsics Mihály Gimnázium  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

térítésmentes + rezsi 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerülethez tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-oktatási 
intézményekben lévő helyiségeket, sportpályákat. 
 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
 
Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az  
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek 
besorolásra: 

 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I.  

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. 

és C. pontja) 
III. díjövezet: Családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 

Övezete)  
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IV.  díjövezet: Lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 
pontja) 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:                azonnal 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés  
alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 
Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2015. évben 

alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

a.) 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt         5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 
Előtér rezsi költsége  

6.000 Ft/óra  
6.000 Ft/óra 

Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék bérleti 

díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített nézőtér) 
- előtér bérbeadása nyitvatartási időn kívül 

= 1 fő munkatárs bére járulékkal együtt 
= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 
    (igény szerint) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 
 
 
3.500 Ft/óra 
3.500 Ft/óra 
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Felárak személyes közreműködés díjánál 
- 7.30 – 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 

munkanapokon 
- hétvégén és ünnepnapokon 
-  

 
 
+ 50 % 
+ 100 % 

Felár rezsiköltségnél 5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
Felár hangtechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Felár fénytechnika pótdíjnál 3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
Bérleti díj kedvezmények 
“Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú bérlet 

esetén) 
“Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

 
32.500 Ft/óra + végtakarítás 
 

Konferencia terem bérleti díja 51.200 Ft átalakítási költség  
+ 18.500 Ft/óra bérleti díj rezsivel és 
végtakarítással 
+ kiegészítő szolgáltatások pótdíja 
+ felárak  

 
Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 
konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 
 
b.) A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja az  
alábbi rendezvényeket: 
Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 
    hangbeállás 
Gyermekszínházi előadások 
Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 
 előadás  
 főpróba 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 
Nemzetközi Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 
 
c.) Önkormányzati intézmények és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig 
önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj 
formájában kell megtéríteni.  
Önkormányzat  és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló 
épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
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intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
     Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 
2015. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg:  

 
a.) 

Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény és hangtechnikai 
költségeket) 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: 

- ruhatáros (100 főig 1 fő ,  
100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 
- portás 

1.600,-Ft/fő/óra 
 
 
1.600,-Ft/fő/óra 
1.600,-Ft/fő/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és  
ünnepnapokon 
 

 
+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál munkanapokon, 
munkaidőn túl 
 

 
+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
       b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és  
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
27.500,-Ft/óra 
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b.) Önkormányzati intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kaposvári Megyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. 
december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget 
bérleti díj formájában kell megtéríteni.   

 
c.) A rendezvénytermeket az intézmény rendszeresen működő civil szervezetei, 

csoportjai meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti 
rendezvények tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra, bérleti 
díjként. 
 

Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  
2015. évben alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
a) Egyes létesítmények bérleti díja        

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra Körcsarnok 
egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 

Körcsarnok tanácsterme  3.000,-Ft/óra 
sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra RG edzőcsarnok balett-terme 
egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

sportrendezvényre, edzésre, 
tömegsportra 

2.600,-Ft/óra Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

egyéb rendezvényre 6.500,-Ft/óra 
atlétikai pálya (öltöző nélkül) 4.200,-Ft/óra 
öltöző 2.400,-Ft/alkalom 
füves pálya (50m x 30m) 4.200,-Ft/óra 
füves pálya (nem 
szabványos, 90m x 60m) 

7.500,-Ft/óra 

egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m)  
06:00-22:00 5.000,-Ft/óra 
08:00-15:00 ingyenes 

(iskolák számára, nevelő  
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

Szabadtéri pályák 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 
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Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,-Ft/óra 
 
A 6.a) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 
Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 

Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított önköltségen, 
bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületéhez 
tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 
 
6.b) Egyes létesítmények ingyenes használata  
 
A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és ingyenesen 
szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti adóköteles 
tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 
 
Sportszervezetek: 
- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
- Kaposvári Röplabda Akadémia (Körcsarnok),  
- Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
- CRYSTAL Ritmikus Gimnasztika SE – ritmikus gimnasztika versenyzők (RG csarnok),  
- Lovasakadémia SE Ritmikus Gimnasztikai Szakosztálya – ritmikus gimnasztika 

versenyzők (RG csarnok),  
- Kaposvári Nehézatlétika SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
- ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
- Vízügyi SE (Evezős tanmedence),  
- Asztalitenisz Klub (Asztalitenisz csarnok),  
- Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 
 
Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek 

céljára) 
- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
- Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
- Tömegsport 
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6.c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 
legalább a sportversenyek bérleti díjának megfelelő önköltségi díj megfizetése mellett adható 
bérbe.  
 
Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése az 
sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 
javaslata alapján, a címzetes főjegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szerb György sport referens 
 Dér Tamás igazgató 
Határidő:      azonnal 
 
 
7.  Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 
vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 
folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + ÁFA mellett az intézményvezető által 
jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe. Állami- vagy 
önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester javaslatára az  
intézmény vezetője a rezsiköltség + ÁFA fizetése mellett a használat díjának megfizetését 
részben vagy egészben elengedheti. 
 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
Határidő:                  azonnal 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a nem lakás célú helyiségekre kötött bérleti szerződések esetén 
2015. évben a 2014. évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékét nem érvényesíti. 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:      2015. március 1.  
 
 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy vizsgálja 
meg és tegyen javaslatot a bérleti díjak további differenciálásának lehetőségére a 
vendéglátóipari és a pénzintézeti, pénzügyi tevékenység céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díja kapcsán. 
 
Felelős:       dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. március 31. 
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-----10. Előterjesztés a "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című felhívásra 
benyújtott pályázatról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Felder Frigyes tanácsnok: Azért kért szót, mert számára ez nagyon fontos előterjesztés, és 
úgy gondolja Kaposvár számára is. Nem árt mindenkiben tudatosítani ezt a hozzáállást, hogy 
a fenntartható fejlődés mennyire fontos egy város életében. Két módon valósulhat meg, az 
egyik a megújuló energiák használatával, a másik, amiről most van szó, az 
energiahatékonyság növelésével. Kiszámolta és ez a 438 kw/h 1300 lakás megtakarítását 
jelenti, ennyi kaposvári háztartás energiáját takarítják meg, ami kb. 4000 embert jelent. Nem 
árt mindenkiben tudatosítani, hogy erről van szó, ezzel a technológiával ennyi energiát tudnak 
megtakarítani. Itt a számokat elnézve csak azért hangsúlyozza, hogy mindenki tisztában 
legyen, hogy miről van szó a megújuló energiák és az energiahatékonysági beruházásokkal 
kapcsolatban. Kaposvárnak szerinte az egyik fejlődési iránya és reméli polgármester úr 
ígéretéhez híven, ezeket az előterjesztéseket folyamatosan hozni fogja. Tudatosítani kell, hogy 
4000 embernyi fogyasztást takarítanak meg ezzel a technológiával.  
  
Szita Károly polgármester: Hálás képviselő úrnak, hogy mindezt elmondta. Főleg ezekkel a 
példákkal és számokkal.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3406   Száma: 15.02.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:13  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
21/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közvilágítás energiatakarékos  
átalakítása” című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 azonosítószámú felhívásra benyújtott 
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pályázatról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a tájékoztatást elfogadja és támogatja 
a projekt 315.723.509 Ft 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból létrejövő teljes  
bekerülési költségen történő megvalósítását az előterjesztés mellékletében felsorolt  
megvalósulási helyszíneken.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel 
kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015.06.30. 
 
 

-----11. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, kötelező dönteniük törvényi szabályozás alapján. 39 
nap szabadságot nem fog kivenni, mert nem tud. Két hétnél több szabadságot nem fog kivenni 
és azt is csak nyáron szándékozik, de el kell számolnia a 39 nappal. Mint ahogy elszámolt a 
226 nap szabadsággal, amit nem fizetettet ki, nem engedte, hogy megtérítsék. Ez a 
polgármesteri tisztséggel együtt járó feladat. A 3000.- Ft-os nyelvóra pótlék sem közpénzből 
fog menni, mielőtt felelőtlenül leírnák a sajtó munkatársai, amit az egyik képviselő mondott. 
Behozta az előterjesztést, de majd fogja kérni a módosítását. Kérése volt, fogadják el így, 
ahogy van.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3407   Száma: 15.02.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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22/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2015. évi 
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
2015. március 31-ig (2014. évi ki nem adott szabadság) - 9 nap: 

2015. március 16. napjától 2015. március 26. napjáig 
 

2015. évi szabadság - 39 nap: 
2015. július 6. napjától 2015. augusztus 19. napjáig 

2015. december 23. napjától 2015. december 29. napjáig 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Határidő: folyamatos 
 
 

-----12. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az előterjesztés említi, hogy hat álláshely meg fog szűnni. 
Kérdése volt, hogy ezek nyitott pozíciók, vagy már betöltött álláshelyek? Három álláshely 
létrehozását említi még az előterjesztés, mely a lakossággal való kapcsolat erősítését hivatott 
szolgálni. Kérdése volt, mi a célja, ez pontosan mit takar? 
  
Szita Károly polgármester: Nem küldenek el senkit, ezek zárolt álláshelyek, amiket  
visszaadnak, amíg nyugdíjba megy a kolléga, nem töltik be. Lesz ilyen több még a 
Polgármesteri Hivatalban. A polgármesteri irodát meg akarja erősíteni. Sokkal több fiatal,  
értelmes kollégát akar maga körül tudni annak érdekében, hogy egyrészt vegyék le a terhet a 
válláról, másrészt még hatékonyabb legyen az a munka, amit elképzel városirányításban. 
Valószínűleg több személyt fog még kérni, egyelőre ezt szerepeltették. 
 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Nem képviselő úr helyett szeretne reagálni, de ennél kicsivel többet 
vártak, hogy ez a három álláshely, a három fő foglalkoztatása a polgármesteri irodában mit  
fog jelenteni. Itt az előterjesztésben csak utalás van rá, egy kicsit pontosabban szerették volna 
tudni. Véleménye szerint joggal fogalmazódott meg a kérdés képviselő társa, illetve 
mindannyiukban, hogy a plusz három fő  milyen tevékenységet fog végezni a polgármesteri 
irodában.  
  
Kováts Imre képviselő: A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztés azt igazolja, hogy a 2015 évi költségvetés vitája során 
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elmondott véleménye megalapozott volt. Az önkormányzat pénzügyi önállóságának, 
hatáskörének csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység elbocsájtásokat eredményez. 
Ezért nem volt váratlan a polgármester úr által javasolt 16 fős létszámcsökkentés, mert 
foglalkoztatáspolitikai szempontból ez létszámcsökkentésnek tűnik még akkor is, ha ennek 
többségét elteszik jobb időkre, mint zárolt létszámot. A polgármester ugyanakkor javasolja öt  
álláshely létrehozását, mint ahogy képviselő társai ezt jelezték az önkormányzati ügyek 
felügyelete mellett, lakossági kapcsolatok megerősítésén fognak fáradozni. További egy fő 
alpolgármesterek melletti adminisztrációs feladatokat fogja ellátni. Megjegyezte, hogy 
korábban a Közgyűlés már a sportközpont igazgatójának alpolgármesteri elfoglaltságára 
tekintettel egy álláshelyet felszabadított. Lényegesnek tartja, hogy az előző immunis  
ciklusban, részben törvényi előírás okán, részben uniós pályázatok figyelemmel kísérése, a 
cselekvési programban meghatározott projektek előkészítése, koordinálása érdekében 
létrehozták a Városfejlesztési Kft-t és a Pályázati Igazgatóságot. Polgármester úr most 
ugyanezen feladatok ellátása érdekében javasolja a Közgyűlésnek hozzon létre egy két fős 
programmenedzsment irodát. Ennek az irodának lenne feladata koordinálni a már korábban 
létrehozott szervezetek tevékenységét is. Akkor, amikor a Városfejlesztési Kft-nek egy más  
előterjesztés kapcsán kapacitás kihasználási problémája van, alapító okirat módosítás. A 
programmenedzsment iroda létrehozását és a polgármesteri iroda létszámcsökkentését 
indokolatlannak tartja, függetlenül attól, hogy egyetért a fiatalítás kérdésében. Ez a 46 oldalas  
előterjesztés részletesen tájékoztatja őket arról, hogy milyen munkamegosztás van a 
szervezeti egységek élén álló vezetők között, és mik a feladataik. A polgármester és a három 
alpolgármester közötti munkamegosztásról azonban csak annyit tudhatnak a képviselők és a 
kaposváriak, hogy az alpolgármester a polgármester által meghatározott feladatokat látja el.  
Nem hiszi, hogy polgármester úrnak titkolni kellene, hogy milyen kérdésekben lehet fordulni 
az alpolgármesterekhez, ezért azt indokoltnak tartaná, hogy ne ad hoc jellegű feladatkört 
lássanak el az alpolgármesterek, hanem saját jövőjük érdekében is konkrét feladatokat 
felügyeljenek és lássanak el. 
  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A hivatalból nem lesz senki elküldve. Leírták az 
előterjesztésben, hogy elbocsájtással ezek az intézkedések nem járnak. 
 
 
Szita Károly polgármester: Kikívánkozik belőle egy megjegyzés, amiért szíves elnézésüket 
kéri. Ahhoz értenek, hogy gyártsák a problémákat, de megoldani még nem oldottak meg egyet 
sem. Ez a különbség kettő között. Ő nem gyártja, hanem megoldja a problémákat. Erre 
törekszik és ehhez vannak kiváló munkatársai és ezeket kívánja bővíteni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3408   Száma: 15.02.26/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,11 11,11 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
23/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2015. március 1. 
 
 
-----13. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

támogatásáról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a Judo Csarnokról külön kiosztott előterjesztéssel 
együtt tárgyalják a napirendet. A költségvetésben 90 millió forintot különítettek el azzal a 
feltétellel,  hogy bővíteni kívánják a Judo Csarnokot a Kinizsi lakótelepen, de a pénz másik 
részét a Judo Szövetségtől kérik. A Judo Szövetséggel aláírták az erről szóló megállapodást. 
Elkezdhetik a beruházást, viszont az adott területnél az építési szabályokat módosítani kell.  
Kérte, hogy ezt is vegyék figyelembe és tárgyalják meg. 
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-----Kérdések----- 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: A 6.) pontban van leírva a Kaposvár, Kisgáti városrész és a 610-
es főút érintett szakaszának felülvizsgálata körforgalom kialakítása érdekében. Ez ügyben 
érdeklődne főépítész asszonytól? 
  
Szita Károly polgármester: Megválaszolja inkább, mert nem akar mindent elárulni. A volt  
interspar területet be akarják építeni. Hogy be fogják-e nem tudja, de van rá egy szándék. A 
szándék az irányba fogalmazódott meg, segítsék, hogy abban a csomópontban áruház 
feltöltés, stb. körforgalom legyen. Ennek adják meg a szabályozási lehetőséget, de ettől még 
nem fog felépülni.  
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Említi az anyag, hogy benzinkút is épül ott, a másik oldalon pedig 
bezárt egy benzinkút. Kérdése volt, mi a szándék azzal a bezárt benzinkúttal? 
  
Szita Károly polgármester: Ugyanaz a tulajdonosa a bezárt és az épülő benzinkútnak. 
Feltételezhetően végeznek majd egy kármentesítést, amire nincs szükség, azt eladja a 
tulajdonos. Az szerezte meg ennek a területnek a tulajdonjogát, akié a benzinkút volt, amit  
bezárt. Nagyon reméli rendet rak, településképi eljárást indítottak már ellene a nyáron, mert  
gazos volt a terület, nem kaszálta le.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Csutor Ferenc tanácsnok: Megnyugtató a válasz. Bár nem a körzetéről van már szó, de 
nagyon sokan fordultak hozzá kérdéssel, hogy mi lesz ennek a területnek a sorsa. Bízik benne, 
hogy ami le van írva az meg is fog valósulni. 
  
Szita Károly polgármester: Ő is csak bízik benne, óvatosan fogalmazott e tekintetben. 
Nagyon reméli, hogy így lesz, a beruházónak, a tulajdonosnak a szándékát segítik elő ezekkel 
a szabályozási elemekkel. Bízik benne, hogy élni fog ezzel a lehetőséggel és lesz annyira 
tőkeerős, hogy azt a torzót beépíti. Nekik az a dolguk, hogy ezt elősegítsék, mert megépíteni 
helyette nem tudják.  
  
Kováts Imre képviselő: Nagy megnyugvással olvasta az előterjesztésben ez, hogy az 
interspar féle beruházásnak van rá esélye, hogy befejezzék. Azt gondolja, hogy befejezzék, 
polgármester úrnak van annyi interlandja, hogy ezt el is tudja érni. Tapasztalhatta közös 
ismerősökön keresztül is, hogy soha nem vonta kétségbe polgármesteri képességeit, sőt soha 
nem vonta kétségbe azokat az eredményeket, amelyeket ennek a városnak az élén elért. Ezzel 
együtt is azt gondolja, hogy indokolatlan az a személyes megjegyzése, hogy ő teljesít más 
meg nem. Azt gondolja, mint képviselő, és mint a versenyszférában volt dolgozó semmivel 
sem tett kevesebbet a városért, legfeljebb annyival, hogy nem volt polgármester. Azt kérte, 
hogy kellő  visszafogottsággal próbálja tudomásul venni, hogy bizonyos dolgokról másképpen 
gondolkodnak azzal együtt, hogy soha nem vonta kétségbe polgármester úr teljesítményét. 
  
Szita Károly polgármester: Köszönte képviselő úr elismerő szavait, viszont kívánta. 
Maximum csak kubikus tud lenni az Interspar felépítésénél. Most is ülnek itt képviselők, akik 
akkor szavaztak ennek a területnek a beépítéséről. Abból alakult ki ez a helyzet, hogy eladták 
ezt a területet. Reméli, hogy végre be fog épülni, erre adják meg most az esélyt ennek az 
előterjesztésnek a kapcsán. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3409   Száma: 15.02.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
24/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 

valamint Szerkezeti Tervét felülvizsgálja és módosítani tervezi: 
 
a) a Kaposvár, Szentjakabi Bencés Apátság területén a területfelhasználás tekintetében; 
b) a Kaposvár, Kecelhegyalja utca alsó szakaszán a szabályozási szélesség módosítása 

tekintetében; 
c) a Kaposvár, Füredi út, 5374/29 hrsz alatti ingatlan területfelhasználásának 

tekintetében;  
d) a Kaposvár, Irányi D. u. - Fő u. – Dózsa Gy. u. – Budai N. A. utca által határolt  

tömbbelső területfelhasználásának tekintetében;  
e) a Kaposvár, Ballakuti utcai játszótér ingatlanára vonatkozó építési előírások 

tekintetében; 
f) a Kaposvár, Kisgáti városrész főúttól délre eső nagyterületű bevásárlóközpont 

besorolású  területnek és a csatlakozó közmű- és közútterületnek építési előírásai 
tekintetében; 

g) a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 9342 hrsz alatti telephelye építési előírásainak 
tekintetében; 

h) a Kaposvár, 5637/105 hrsz alatti ingatlan építési előírásainak tekintetében; 
i) a Kaposvár, Arany János utca, 4361/23 hrsz alatti ingatlan építési övezeti jelének 

javítása tekintetében;  
j) a Kaposvár, Bartók Béla utcai plébánia 7682 hrsz alatti ingatlan építési előírásainak 

tekintetében;  
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k) a KÉSZ 40.§ (5) bekezdését annak érdekében, hogy a lejtős területen 60 cm lábazati 
magasság is elegendő legyen.  

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

Határidő:  2015. október 31. 
 

2.) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a 
véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: 
 

a) az 1/a) pont vonatkozásában a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot; 
b) az 1/b) pont vonatkozásában a módosítással érintett telektulajdonosokat;  
c) az 1/d) pont vonatkozásában a kérelmezőket, érintett szomszédos 

ingatlantulajdonosokat, a tömb további ingatlantulajdonosait hirdetmény útján; 
d) az 1/f) pont vonatkozásában a Fort Impex Kft-t és az érintett telektulajdonosokat; 
e) a 1/g) pont vonatkozásában a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-t és a Kapos Holding 

Zrt-t; 
f) az 1/h pont vonatkozásában Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató 

Zrt.-t;  
g)  az 1/j) pont vonatkozásában a Szent Kereszt Egyházközséget és a szomszédos 

ingatlanok tulajdonosait. 
            
        Felelős:                      Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:           L. Balogh Krisztina főépítész 

Határidő:                     2015.október 31.  
 
3.) Az önkormányzati kezdeményezésű módosítások tervezési díja a 2015. évi 

költségvetésben a felhalmozás kiadások szabályozási terv módosítása költségsor 
terhére biztosított. A vállalkozói kezdeményezésű módosítások költségének viselése a 
kezdeményezőket terheli. 

 

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

Határidő:                     2015.október 31. 
 

4.) A Közgyűlés a Judo csarnok 5381/58 hrsz alatti ingatlanjára vonatkozó építési 
előírásokat felülvizsgálja és módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. április 23. 

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

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján 
a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja a Kaposvári Judo Klubot. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. április 23. 



 56 

-----14. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3410   Száma: 15.02.26/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
25/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 
Vándorszíntársulattal 2015. december 31-ig terjedő  időszakra közművelődési megállapodást 
köt. A megállapodás értelmében a társulat részére az 1/2015 (I.29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat 600 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletében foglalt közművelődési 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2015. március 14. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 
Művészeti Alapítvánnyal 2015. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt, és a Liszt Ferenc Zeneiskola működtetőjeként biztosítja, hogy a 
Zeneiskola termeit és helyiségeit - amennyiben azokat az intézmény az adott időben nem 
használja - térítésmentesen, a rezsiköltségek megfizetése ellenében veheti igénybe az 
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Alapítvány. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Kacsar József Általános Iskolai Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 

vezető 
Határidő:  2015. március 14. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy  
Táncegyüttes Alapítvánnyal 2015. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A megállapodás értelmében az Alapítvány részére az 1/2015.(I.29.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 2015-ben az Önkormányzat 1 700 E Ft 
támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Horváth Gáborné igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. március 14. 
 
 
 

-----15. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról----- 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

Szavazás eredménye 
 

#: 3411   Száma: 15.02.26/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
26/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kaposvári Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. egyszemélyes alapítója úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény hatálya alatt folytatja tovább.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. március 20.  
 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában Tóth István, Mihalecz András, 
Svajda József urak 2019. december 31-ig tartó mandátumát megerősíti. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. március 20.  
 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak 2015. január 01.-től 2019. 
május 31.-ig történő ellátására a K.P.R. Optimum Számviteli, Könyvvizsgáló és  
Adótanácsadó Kft.-t (7400, Kaposvár, Irányi Dániel utca 12-14., cégjegyzékszám: 14-
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09-303967) bízza meg. A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy a K.P.R. 
Optimum Kft. nevében Kissné Putnoki Rita (a.n.: Csólig Klára) 7400 Kaposvár, 
Vörösmarty u. 47. szám alatti lakos (eng. szám: 006438). A könyvvizsgálói megbízás  
díjazása: számla ellenében 200.000 Ft + Áfa / év. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. március 20.  
 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nek az előterjesztés mellékletét képező módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, és felhatalmazza a cég 
ügyvezetőjét, hogy jogi képviselő bevonásával járjon el a cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás kapcsán. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Szabó Zoltán ügyvezető 
Határidő:   2015. március 20. 

 
 

-----16. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Kérdése volt a Rákóczival kapcsolatban, hogy van-e jelenleg valami 
befektető a közeljövőben, látható-e, található-e, vagy melyek ezzel kapcsolatban a publikus  
információk? 
  
Szita Károly polgármester: Bocsánatot kér, nem ő a Rákóczi edzője, sem a tulajdonosa, sem 
a menedzsere és nem is ért a futballhoz. A kérdést mindig úgy teszi fel önmagának, hogy 
segít-e azzal a kaposvári fiataloknak, hogy segítséget nyújtanak, vagy megpróbálnak valahol 
rendet teremteni annak érdekében, hogy ez a sportolási lehetőség a példa, a mintakép 
megmaradjon. Nem a profik érdeklik, hanem mindig az utánpótlás, a gyerekek. Nem szeretné, 
hogy olyan nemzedék nőjjön fel utánuk, akiknek nincs meg a lehetősége arra, hogy azt a 
munkát tudja fizikailag is folytatni, amit ők csinálnak. Ez pedig a sport. A sport tudja megadni 
önmagának azt a lehetőséget és ahhoz, hogy vonzó legyen, kell az élsport. Kellenek példák és  
kellenek minták és a kérdés mindig így fogalmazódik meg benne. Azok, akik a szakadék 
szélére vitték ezt a csapatot nem tudják onnét elhozni, ezért az önkormányzati segítség. Az 
önkormányzati támogatás feltétele volt, amikor azt próbálta és bátorkodott megfogalmazni, 
hogy azok, akik idáig juttatták a csapatot álljanak fel és vonuljanak hátrébb. Így gondolja és, 
hogy ebből még meg fog menekülni a Rákóczi, csak remélni tudja. Segíteni fogja kívülrő l 
nem a 11 játékost, hanem azt az ideált, amit korábban elmondott. Nem szeretne már vele 
foglalkozni, sokkal fontosabb dolgai vannak ennél. Ez is fontos dolog volt, ezért kellett 
hozzászólni. 2014-ben fogadták el azt a rendeletet, amikor azt mondták, hogy a Cukorgyártól 
sikerült támogatást szerezniük és annak fejében ki tudták váltani a Kaposvári Kamarazenei 
Fesztiválra szánt támogatást, ez így csereként menjen a Rákóczinak. Ezt a támogatást adták 
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most oda, közpénzt nem tettek bele és nem is szándékozik. Abban fog segíteni, mint ahogy a 
többi csapatnak is, reméli sikerülni fog, hogy megfelelő szponzori hátérrel tudják folytatni a 
tevékenységüket.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: „Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amint köztudott a 
Puebla Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést a polgármester úr 2015. december 
10-én aláírta. A Puebla azonban nem szerzett többségi tulajdont, így a szerződés nem lépett 
életbe. Hozzászólásom egyébként a 279/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 30.) 
pontjához kapcsolódik, hogy félreértés ne essen. Tehát nem lépett életbe a szerződés, ezért a 
címzetes főjegyző úr azt javasolja a Közgyűlésnek, járuljon hozzá, hogy a Labdarúgó Kft. öt 
év alatt évi egyenlő 15-15 millió forint részletekben fizesse meg az Önkormányzat felé 
fennálló 75 millió forintos tartozását. Egyben azt is javasolja, hogy a Közgyűlés a Rákóczi 
Labdarúgó Kft. támogatását öt éven keresztül évi 15 millió forinttal, azaz 75 millió forinttal 
emelje meg. A címzetes főjegyző úr javaslata jogszabálysértő, mert sérti az Önkormányzat 
vagyonrendeletének rendelkezéseit. A javaslatuk szabálysértő még akkor is, ha a 
törvényességi felügyeletet ellátó Kormányhivatal a Puebla Kft-vel kötött azonos tartalmú 
szerződés ellenőrzése során jogszabálysértést nem észleltek. A címzetes főjegyző úr által 
jegyzett javaslat az államháztartási törvény kijátszását jelenti. Ez az eljárási magatartás több 
jogász szerint tartalmilag megalapozhatja a költségvetési csalás gyanúját is. Nyilvánvaló, 
mondhatnák azt az érintettek, szokták mondani ebben a Közgyűlési teremben, hogy tegyen 
feljelentést, aki jogszabályt sért, de hát tudjuk ebbe a korrupcióval fenyegetett és fertőzött 
városban felesleges ilyet megtenni. A jövőre vonatkozóan, polgármester úr nekem az a 
véleményem, hogy Önnek az lenne a feladata, hogy tevékenyen részt vegyen a 
megtisztuláshoz vezető út megépítésében, mert az elmúlt másfél évben megszokottnál is 
aktívabb alakítója volt a kaposvári labdarúgásnak, ezért a mostani helyzet kialakulásáért  
egyértelmű felelősség terheli. Polgármester úrnak az lenne a kötelessége, hogy a tavaly 
nyáron hozott Közgyűlési határozatot végrehajtsa, azaz a Labdarúgó Kft-ben az 
Önkormányzat tulajdont szerezve új tulajdonviszonyokat alakítson ki és megteremtse a 
kaposvári labdarúgás hosszú távú működésének feltételeit. Köszönöm.” 
  
Szita Károly polgármester: Válasszák ketté a hozzászólást. A főjegyző urat először csalással 
vádolta meg, először neki adná meg a szót. Azt követően válaszol a feltett kérdéseire.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, arra szokott válaszolni, ami tartalmi felvetés. 
A nyilvánosság miatt, hogy egyértelmű legyen a Közgyűlés korábban döntött december 10-én 
arról, hogy öt részletben fizetheti vissza a befektető az önkormányzati kölcsönt és döntött 
arról, hogy a következő időszakban évi 15 millió forinttal megemeli a támogatást. Miután ez a 
szerződés nem jött létre arra tesznek javaslatot, melyet fenntartanak, hogy ugyanezt a döntést 
a Kft. részére engedményezze és hozza meg. Mondhatnák azt is, hogy a szerződés alanya 
változik. Korábban is a Kft. lett volna, hisz a Kft-t vásárolta volna meg a befektető. Ezek a 
szigorú tények, amelyek ide tartoznak.  
  
Szita Károly polgármester: Elvárja főjegyző úrtól, hogy amennyiben nem mondott igazat a 
képviselő úr, tegye meg a feljelentését. Nagy nyilvánosság előtt hangzottak el mondatok, 
elvárja, hogy ezt tegye meg. A fő jegyző úr személyén keresztül a Polgármesteri Hivatalt  
érintette a megjegyzéseknek a sorozata. Nem jó, ha profi sportnak a város közössége a 
tulajdonosa. Egy profi klub ne legyen közösségi tulajdonban. Azzal, hogyha a város bemenne 
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tőkeemeléssel,  75 millió forinttal magába a Rákócziba még nem lenne több pénze a 
Rákóczinak. Azért nem, mert ez nem felhasználható pénz, a város által ott levő és általuk 
elköltött kölcsön. Mi van akkor, ha egy másik egyesületük kerül majd ilyen helyzetbe? A 
kosárlabda költségvetésének a 90 %-a hatékony közreműködésünkkel teremtődik meg. Mi 
történik, ha ők is bajban lesznek? Menjen be a város tulajdonosnak, aztán majd meglátják. 
Profi klubról van szó, akik fizetést kapnak azért, mert játszanak. Egészségtelen dolognak 
tartja, nem szabad idáig elmenni. Vannak néhányan, akik ahhoz értenek, hogy gyártsák a 
problémákat, de megoldani még nem oldottak meg semmit. Itt van egy csodálatos város, 
csodálatos lehetőségekkel és csodálatos jövővel, aminek az új korszakhatára most érkezett el.  
Akkor, amikor 77 milliárd forintos fejlesztést akarnak végrehajtani, mert ennyiről van 
elképzelésük, és ennyit akarnak annak érdekében, hogy mindenkinek jobb legyen a városban 
és ebben benne van a futball is.  
  
Kováts Imre képviselő Ügyrendi: Kérte, címzetes főjegyző urat és polgármester urat, hogy 
leírt és elmondott hozzászólását a jegyzőkönyv szó szerint rögzítse. 
 
Szita Károly polgármester: Ő is azt kérné, nagyon fontos, hogy amit elmondott szóban 
hasonlítsák össze azzal, amit leírt, és amit elmondott szóban az mindenképp legyen meg és  
maradjon meg tartósan a hangszalagokban. Elvárja azt, amit mondott főjegyző úrnak. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3412   Száma: 15.02.26/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77,77 77,77 
Nem 1 5,56 5,56 
Tartózkodik 3 16,67 16,67 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
27/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 231/2009. (XI. 19.) 



 62 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 231/2009. (XI. 19.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 15/2011. (II. 24.) 

önkormányzati határozat 2. pontját visszavonja. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 233/2013. (XI. 14.) 

önkormányzati határozat 2. pontja d) alpontjának határidejét 2015. június 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 161/2010. (VIII. 18.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2014. (VI. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét a kölcsön visszafizetése tekintetében 2015. 
március 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. (a kölcsön visszafizetése) 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 160/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. június 30., illetve 2019-ig 
minden év június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30., illetve 2019-ig minden év június 30. 
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8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Szirják Imréné igazgató 
    L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 177/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 164/2013. (VII. 11.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2014. (X. 30.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 229/2014. (X. 30.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
    Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
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14) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 87/2014. (IV. 24.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. március 31-re módosítja. 

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

Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2014. (VI. 12.) 

önkormányzati határozat 4. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 154/2014. (VI. 25.) 

önkormányzati határozat 4. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2014. (VI. 25.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. február 28-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. február 28. 
 
18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 163/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 163/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2015. február 28-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Szerb György sportreferens 
 Határidő:  2015. február 28. 
 
20) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 165/2014. 

(VIII.26.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal  
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b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 8241 
hrsz-ú, „kivett általános iskola” megnevezésű, természetben Kaposvár, Bartók B. 
u. 10. szám alatti ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja a 
közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérő l szóló 
1995. évi LXVI. törvényben meghatározott közfeladatok ellátására, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának elhelyezésére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. március 20. 

 
c) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a kaposvári 8241 

hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, az 
ingatlan kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek 
finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési 
bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. március 20. 

 
d) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Kaposvár 8241 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes állami 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. június 30. 

 
e)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Kaposvár 8241 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes állami 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 30. 

 
21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 262/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 11. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében e célra elkülönített keret terhére a Polgármester angol nyelvi 
képzésen vegyen részt.” 

 
 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 262/2014. (XII. 10.) 
önkormányzati határozat 20. pontjának határidejét 2015. február 28-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Horváth Gáborné intézményvezető 
 Határidő:  2015. február 28. 
 
23) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 262/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 21. pontjának határidejét 2015. február 28-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. február 28. 
 
24) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 271/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. 
 
25) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 272/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 4. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
26) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
27) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 206/2014. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. 
 
28) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 279/2014.(XII.10.) önkormányzati 

határozatot visszavonja. 
 

Felelős:                   Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:      Molnár György igazgató 
            Határidő:                azonnal 
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b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Kft. a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 
fennálló 75.000.000 Ft, azaz Hetvenötmillió forint tartozását 2015-2019. években 
évi egyenlő 15-15 millió Ft-os részletekben fizesse meg. A részletek 
megfizetésének határideje minden év június 30-a. 

 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:                2015. március 31. (a részletfizetési megállapodás megkötésére) 

 
 

e) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére a következő években a 2014/2015-ös  
bajnoki évben megállapított jogcímeken támogatást biztosít a labdarúgó csapat 
nemzeti bajnokságban történő részvételére. A támogatás összege 2015-2019. 
években évi 15 millió Ft-tal megemelésre kerül. A támogatás utánpótlás nevelésre, 
valamint egyéb célokra az Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011.(III.22.) kormányrendelet alapján nyújtható tételes elszámolási 
kötelezettséggel. Emellett szponzori támogatás is nyújtható, azonban ennek bruttó 
az ÁFA-t is tartalmazó összege is terheli a támogatási keretet. 

 
Felelős:                     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Molnár György igazgató 
Határidő:                   2015. március 31. (keretmegállapodás megkötésére) 

 
 
29) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2015. (I. 22.) 

önkormányzati határozat 11. pontjának határidejét 2015. március 15-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 15. 
 
30) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2015. (I. 22.) 

önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2015. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. 
 
31) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4/2015. (I. 22.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. 
 
 
 



 68 

32) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4/2015. (I. 22.) 
önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. március 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. március 31. 
 
33) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 82/3 hrsz-

on nyilvántartott „kivett parkolóház, élelmiszer üzlet és udvar” megnevezésű ingatlan 
404577/451088 tulajdoni illetőségét megtestesítő parkolóház üzemeltetésére  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnoksága az alábbi feltételekkel megállapodást köt a tulajdonos Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt-vel: 

 
− a bérleti időszak 2015. március 1-től 2 évre szól; 
− a bérleti díj legfeljebb 266.000,- Ft/hó + ÁFA; 
− a havi bérleti díj tartalmazza a bérbeadót terhelő éves építményadó 12-ed 

részét; 
− a bérleti díjon felül más jogcímen fizetendő összegre a bérbeadó nem tarthat 

igényt; 
− a létesítmény felújításával kapcsolatos költségek bérbeadót terhelik. 

 
 A Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2015. március 1. 

 
 
 

-----17. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3413   Száma: 15.02.26/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
28/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2014. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----18.  Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2014. IV. negyedév)----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3414   Száma: 15.02.26/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:42  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
29/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2014. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----19. Tájékoztató a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályozás 
tapasztalatairól----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Nincs szóbeli kiegészítése. Fenntartják a rendeletet, hisz a 
testület elfogadta a szociális rendeletben azt, hogy mindazok, akik nem tartják be a közösségi 
normákat további támogatást, segélyt nem fognak kapni ezt követően sem. 
 
 

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

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

#: 3415   Száma: 15.02.26/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
30/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó 
szabályozás tapasztalatairól szóló tájékoztatást elfogadja. 
  
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
-----20. Előterjesztés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház számára biztosított 

bérlőkiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3416   Száma: 15.02.26/17/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
31/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése -a mellékelten csatolt megállapodás jóváhagyása 
mellett- a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére a 16/2015. (II. 18.) Népjóléti 
Bizottsági határozattal a Kaposvár, Sávház II. lh. 4./22. és Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32-
34. 4./3. ajtószám alatti bérlakásokra biztosított bérlőkiválasztási jogra vonatkozó térítési díj 
megfizetésére 5 részletben részletfizetést engedélyez. A részleteket 2015-ben április 15. 
napjáig, az ezt követő években minden év március 15. napjáig, számla ellenében kell 
megfizetni. 

A részletek tárgyévi összege az adott év január 1. napján hatályos, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. 
számú mellékletében meghatározott, az 1, illetve 1,5 szobás lakásokra vonatkozó összeg. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:  azonnal (közlés) 

 
 

-----21. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

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

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

#: 3417   Száma: 15.02.26/18/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
32/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
 
1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda utca 12. sz. alatti 101 m2  

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

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. 
március 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 80.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti 
díjért a Bizderi Bt. (7400 Kaposvár, Mikes Kelemen u. 2/b.) részére női és férfi divatáru 
kereskedés céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.  
A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. március 9. 
 
 
2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 20. sz. alatti 51,4 m2 

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



 74 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiség 2015. március  
1. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 50.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért  
Tolnainé Varga Tünde (7400 Kaposvár, Rodostó utca 8.) egyéni vállalkozó részére 
édesség- és ajándékbolt céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. március 9. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Béke utca 27-29. sz. alatti 38 m2 

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiség 2015. március  
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 30.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a 
GI-FANN Bt. (7461 Orci, Petőfi tér 6.) részére élelmiszer-, ital-, papír- és vegyiáru 
kereskedés céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.  
A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. március 9. 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, dr. Kovács S. Gy. u. 10. sz. alatti 

15 m2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.       

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázs 2015. március 1. 
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 7.085,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Bali 
Gábor (7400 Kaposvár, dr. Kovács S. Gy. u. 10. 3/10.) részére azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:                2015. március 9. 
 
 

-----22. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 



 75 

Szavazás eredménye 
 

#: 3418   Száma: 15.02.26/19/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
33/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Slendy Tanműhely 

Sütőipari Kft. bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Anna utca 1. szám 
alatti pék- és cukrász tanműhely bérleti díjára 2015. március 1. napjától 2015. augusztus 
31. napjáig 30% mértékű bérleti díj kedvezményt nyújt. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. március 16. (szerződésmódosítás) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kapos-Corso Kft. bérleti 

díj csökkentési kérelmét támogatja és 2015. március 1. napjától 2015. december 31. 
napjáig a Kaposvár, Dózsa György u. 2. szám alatt lévő 324 m2 alapterületű 
helyiségcsoport bérleti díját 200.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. március 16. (szerződésmódosítás) 
 

 
-----23. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről----- 

 
 

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

 
Felder Frigyes tanácsnok: Elmondta, a mai Pénzügyi Bizottsági ülésen Jurmann Béla külső  
szakértői tag élt egy kiegészítő javaslattal. A Hivatal fontolja meg, illetve dolgozza ki,  illetve 
foglaljon állást annak érdekében, hogy a lakóközösségek is az önkormányzat által birtokolt 
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helységeket valamilyen formában, ha lehetőség van rá, térítésmentesen biztosítsa ezen 
közösségek számára. Nyilván meghatározott keretek közé szorítva. Több javaslat nem volt, a 
bizottság támogatta, hogy a Hivatal ennek a lehetőségét mérlegelje, aztán döntsön belátása 
szerint. 
  
Szita Károly polgármester: Meg fogják vizsgálni, és ha teljesíthető a javaslat, akkor 
teljesítik. Meglátják, ezt tudja rá mondani. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3419   Száma: 15.02.26/20/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
34/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet 
részére biztosítja a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlanon lévő üzemviteli épület I. 
emelet északi szárnyában található, 3 irodából álló, 36,8 m2 alapterületű helyiségcsoport 
térítésmentes használatát 2015. március 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. március 30. (szerződésmódosítás) 
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-----24. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3420   Száma: 15.02.26/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 február 26 11:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
35/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 
-    a Szárnyas Szó Alapítvány részére              150.000,-Ft 
     (Vikár Béla Kórus 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeihez.) 
                                                                          
2. A Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret tartaléka terhére 
 
-  a Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére          100.000,-Ft 
   (az akkreditált nyelvvizsga központ regisztrációs díjához.) 
 
3. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 
-  a „Remény 2007 Alapítvány” részére            40.000,-Ft 
   (az alapítvány működési költségeihez.) 
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- a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő 
Alapítvány részére              40.000,-Ft 

   (az alapítvány működési költségeihez.) 
 
-  a Gyermekmosoly Alapítvány részére            30.000,-Ft 
   (az alapítvány működési költségeihez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. március 31. 
 
 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Kaposvár Településfejlesztési 
Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját támogató szakági fejlesztési 
koncepciók elfogadásáról szóló előterjesztést a Közgyűlésnek most nem kell tárgyalnia. Azért 
van fent a honlapon, mert kaptak egy levelet, amelyben azt kérte a képviselőktől, hogy március  
16-ig adják meg írásban a véleményüket és tudják, hogy mit kell véleményezniük. A 
véleményeket összefogják. Kérte a képviselőket, akinek véleménye van, segítse munkájukat  
azzal, hogy március 16-ig eljuttatja az önkormányzathoz, legyenek kedvesek.  
 
  

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

 
Szita Károly polgármester: Felkérte Kováts Imre képviselő urat, interpellációját tegye meg. 
  
Kováts Imre képviselő: Kérdése az, hogy miért hallogatják a temetkezés és a kéményseprés 
közszolgáltatást végző cégek többségi tulajdonba vételét? A Közgyűlés a 100/2010.(IV.28.) 
önkormányzati határozatával felhatalmazta a polgármestert a Somogy Megyei Kegyeleti 
Egyesület 8 810 ezer forint üzletrészének maximum a névérték kétszeresén történő 
megvásárlására. Ez a mai napig nem történt meg, noha ezzel az önkormányzat többségi 
tulajdont szerezett volna a Kft-ben. A vásárlás ugyan elmaradt, de a szándék továbbra is  
ugyanez. Ezt jelzi a Közgyűlés által elfogadott „Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai 
program, mely szerint a városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz, hogy gátat tudjanak szabni 
a közszolgáltatási díjak emelkedésének. A többségi tulajdon megszerzésére irányuló szándék 
szellemében a Közgyűlés a 118/2013.(VI.06.) önkormányzati határozat alapján a 
polgármester úr 2 millió forint összegért megvásárolta Barcs Város Önkormányzatának 
Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-ben lévő 1.060.000.- Ft névértékű üzletrészét. 
Ezt követően a többségi tulajdonba vételének szándékát kiterjesztette a kéményseprést végző 
cégre is. A szándék komolyságát jelezte, hogy a polgármester úr megbízást adott a Kapos 
Holding elnök vezérigazgatójának, Gombos Attilának az önkormányzati többségi tulajdon 
megszerzésére irányuló tárgyalás megkezdésére. A „Hiszünk egymásban” várospolitikai 
program ugyancsak megerősítette a többségi tulajdon megszerzésére irányuló szándékot, mert 
„csak a többségi tulajdonnal érhetjük el a kéményseprési díjak alacsonyan tartását és a 
temetkezés költségeinek jelentős csökkentését”. Ismét megerősítette polgármester úr, hogy a 
városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz arra, hogy gátat tudjanak szabni az áremelkedésnek. 
A 2014. december 10-i Közgyűlésen Kiss Tamás képviselő társa kérdésére adott válaszában 
ismét kijelentette a polgármester úr, határozott szándéka, hogy a meghatározó önkormányzati 
tulajdoni többséget szerezzen a temetkezési szolgáltatásban és többségi tulajdonba vegye a 
kéményseprő szolgáltatást. 
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Tisztelt Polgármester Úr! Gombos Attila tárgyalásai milyen eredményekre vezettek? A közel 
hat éve lebegtetett többségi tulajdonszerzés megtörténik-e belátható időn belül, biztosítva 
ezzel a díjak alacsonyan tartását? Tisztelettel, köszönettel várja a válaszát. 
                   
Szita Károly polgármester: A szándék változatlan, abban hisz, hogy közszolgáltatásban a 
közösségi tulajdonnak van helye és a magántulajdonnak nem. Abban hitt mindig, ellentétben 
néhányakkal, hogy nem szabad eladni a közszolgáltató cégeket, hanem meg kell őket  
szerezni. Abban hitt mindig, hogy a lakosság védelme is feladatuk, mégpedig a 
közszolgáltatási díjak esetén úgy tudják megtenni, ha ők uralják ezt a piacot. A város lakói 
azok, akik tulajdonolják ezeket a cégeket. A közösségi tulajdon az, amelyik garanciája az  
alacsony áraknak és a nonprofit működtetésnek. A kéményseprés reményei szerint 
megoldódik. Minek vegyenek meg egy magántulajdonú céget, amikor megoldja helyettük az 
állam. Közösségi tulajdonba kerül egy törvényjavaslat alapján, a Katasztrófavédelem fogja a 
kéményseprést üzemeltetni. Két fontos szempont hatóságáról van szó alacsony árak és a 
megfelelő szolgáltatási minőség biztosítására. Nagyon reméli,  hogy ezt a feladatukat az állam 
megoldja helyettük. A temetkezés továbbra is feladatuk. Szándéka változatlan és eltökélt 
abban, hogy egy olyan tevékenységi kör, amely nem közszolgáltató, de mégis valamilyen 
formában valamennyiüket érinti sajnos, ott a közösségi tulajdon legyen a meghatározó. Azzal, 
hogy négy hónapja tették le az esküt, a „Hiszünk egymásban” várospolitikai programot csak 
lapozgassa esténként és minden egyes mondatára kérdezzen rá, hogy megvalósult, vagy mikor 
fog megvalósulni. Meg fog valósulni ez is, de ha csak egy egyszerű többségi például 51 %-os  
tulajdonrészt szereznek a Temetkezési Kft-be, még nincsenek döntési helyzetben. Jelen 
pillanatban a Temetkezési Kft-nek az elmúlt 10 évben olyan rendelkezései vannak, hogy 
kétharmados többséget kell megszerezniük ahhoz, hogy akaratukat érvényesíteni tudják. Ezért 
nem elég csak az egyik-másik tulajdonosnak, akár a Marcalinak, akár a Kegyeleti Kft-nek a 
tulajdonrészét megvásárolni, hogy megszerezzék. Azzal még nincsenek abban a pozícióban, 
amiben szeretnének annak érdekében, hogy irányítani és dönteni tudjanak. Ennyit tud 
képviselő úrral megosztani. Kérdése volt, elfogadja-e a válaszát? 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Megjegyzést tenne a válaszhoz. Egyetért azzal, hogy ne adják el a 
közösségi tulajdonban lévő cégeket, ilyen szándékról nem hiszi, hogy volt szó, minthogy nem 
is vettek egyébként közszolgáltatással foglalkozó céget. A garancia arra, hogy alacsonyan 
tartsák a díjakat, az nem a tulajdonnal függ össze, hanem a hatáskörrel. Van-e jogosítványuk 
arra, hogy megállapítsák a díjakat? Az elmúlt 20 évben így történt. Javasolná polgármester 
úrnak, mert volt rá példa, hogy hogyan tudták egyébként saját tulajdonban lévő  
közszolgáltatási tevékenységet önmaguk végezni. Nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt 
megalakították a KAVÍZ Kft-t. Új Kft-t alakítottak, amely működteti a város tulajdonában 
lévő vízi közműveket. Ugyanezt javasolná a temetkezés kapcsán. A város alakítson egy Kft-t 
és a város tulajdonában lévő temetkezési tevékenységet, ingatlant működtesse, ugyanaz, mint 
a vízszolgáltatásnál. Azt gondolja, hogy ez járható út arra, amit polgármester úr mond, hogy 
megszerzik a többségi tulajdont, mert a többiek úgysem fognak belemenni. A kapott választ 
elfogadta. 
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 -----Különálló interpelláció: 2----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Kérdései arra vonatkoznak, hogy helytállóak-e azok az információk, 
miszerint a KAVÍZ-nél eddig idén, pontosabban februárban 30 embernek mondtak fel,  illetve 
jelentős mértékben csökkentették az ügyeleti pótlékot? Többen megkeresték őket azzal, hogy 
a KAVÍZ-nél nagyobb számban történtek elbocsájtások, ezzel kapcsolatban mi is pontosan az 
igazság? Bízik benne, hogy az elbocsájtások azok nem amiatt történtek, mert esetlegesen a 
KAVÍZ olyan fajta veszteséget termel, amelyet csak így lehetett megoldani. Várható-e idén, 
hogy a török befektetők elkezdik a tényleges munkát a volt NABI üzemében, ha igen milyen 
ütemtervek szerint, ha nem akkor mi a késedelem oka? Korábban, amikor szerencsés módon a 
török vállalkozók megvették a NABI-t a sajtótájékoztatón arról volt szó, hogy közel 200 
embernek fognak munkahelyet biztosítani. Bízik benne, hogy ez minél előbb megvalósul és  
még inkább csökkenni fog a munkanélküliek száma Kaposváron.  
  
Szita Károly polgármester: Felkérte főjegyző urat a válasz megadására. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A KAVÍZ Kft. gazdasági vezetőjétől kapott információk 
szerint a Társaság február 24-ig 21 főmunkaviszonya és 8 fő megbízási jogviszonyt szűntet 
meg.  A munkavállalók tekintetében 3 esetben kerül mindössze sor a munkáltató részéről 
történő felmondással, 18 esetben közös megegyezéssel szűnt meg a munkavállalók 
jogviszonya. Több munkakör összevonásra került, illetve a Holding is vett át bizonyos 
munkaköröket és munkavállalókat. A Társaság gazdasági helyzete indokolta a munkakör 
ésszerűsítéseket. Minden esetben olyan munkakörök kerültek összevonásra, illetve 
megszűntetésre, melyek a Társaság alaptevékenységét, működését és az üzembiztonságot nem 
veszélyeztetik. A KAVÍZ Kft-nél az ügyeleti rendszert 2015. január 1-től átalakították, ennek 
keretében a készenléti pótlékot a Munka Törvénykönyvének megfelelően 20 %-ban 
határozták meg. Az úgynevezett szennyességi pótlékot 20 %-ról 10 %-ra csökkentették, ez a 
változás a szennyvízkezelő főmérnökségét és a labor dolgozóit érinti, esetükben a Munka 
Törvénykönyv semmiféle pótlékot nem ír elő, ügyvezető hatáskör annak juttatása. A vezetői 
ügyeletet szintén átalakították készenlétire, nettó 25.000.- Ft/hó ügyeleti díj helyett, havi 150 
órában besorolási bér 20 %-a kerül az érintettek részére kifizetésre. Ez az első kérdésére adott 
válasz. A NABI kapcsán Dr. Dobos Pál ügyvéd úrtól – a török befektető megbízásából eljáró 
ügyvédtől – szerzett információ szerint a gyár várhatóan tavasszal kezdi a működését. A 
gyártáshoz szükséges gépeket, eszközöket 600 ezer euró értékben szerezte be a közelmúltban 
a cég. 
  
Szita Károly polgármester: Elmondta, ma délután kettő órára jönnek hozzá a török 
tulajdonosok. Holnapi napon valószínűleg ettől már bővebb információt fog tudni mondani. 
  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Köszönte, a válaszokat elfogadta. 
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-----Különálló interpelláció: 3----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az egyik kérdése a hó helyzettel kapcsolatos. Mi az oka 
annak, hogy az utóbbi hetekben a nagy hóvihar után a hókotrók az utakon felemelt  
hólapátokkal közlekedtek, jelentősen csökkentve munkájuk hatékonyságát? Látták és  
tapasztalták, hogy hagyott némi kivetnivalót az utak állapota, igen nehéz volt közlekedni. Egy 
egyszerű kérdés lenne csak a következő. Rendelkezik-e bármilyen pedagógus diplomával az a 
kutató, aki a holokausztról egy állami középiskolában tartott február elején történelem órát a 
diákoknak? Ha nem, akkor milyen képesítés alapján? Próbált rákeresni, hogy milyen szakértő, 
de nem talált semmit. 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A hótolás, illetve síkosság mentesítés egyes út 
kategóriákra, utcákra lebontva történik. Az önkormányzati utakon a Városgondnokság, az  
országos közutakon a Magyar Közút Somogy Megyei Igazgatósága végezteti a munkát. Az 
időrendi és fontossági sorrend tartása miatt előfordul, hogy a hótoló látszólag indokolatlanul 
nem végez munkát, miközben csupán az előírt helyszínre kíván időben eljutni. Az ilyen 
útvonaltervezés nem jó, ezért a tapasztalatok birtokában a mentesítési tervet minden évben 
felülvizsgálják és a fenti szempontok figyelembe vételével tervezik a minél hatékonyabb – 
lehetőleg üresjárat nélküli – szolgáltatás biztosítását. Ilyet tapasztal valaki, megköszönné, ha 
az időpontot és az adott útszakaszt megneveznék. A Közgyűlés SZMSZ-e alapján 
interpellálni, illetve törvényi szabályozás alapján is a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe 
tartozó önkormányzati ügyben lehet. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az iskolai 
nevelés-oktatás nem önkormányzati feladat, így a felvetésének iskolai tanórák megtartására 
vonatkozó része nem tekinthető interpellációnak. Ahogy az előbb hallotta, ő nem rendelkezik 
erről információval, de képviselő úr a választ is tudja erre. 
  

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Köszönte, a hóhelyzetre a választ elfogadta. Azok az utcák 
ahol ezt tapasztalta Guba Sándor utca a KVGY-től ott nagyon nehéz volt közlekedni. A 
Hunyadi János utcában majdnem voltak koccanások is, mert olyan magas volt a latyak, amit 
összepréseltek az autók, hogy nagyon nehéz volt közlekedni. A második kérdésnél csak 
tudták, hogy most kutatót hívnak oda, vagy tényleg tanárt, vagy pedagógust. Ezért furcsállja, 
hogy nem talál róla semmit, de nem ide tartozik, megy a megfelelő szervekhez. A választ 
elfogadta. 
  
Szita Károly polgármester: Az interpellációkat lezárta. Egy megjegyzése volt, az utolsó 27 
cm hó, ahogy jött, soha nem lehet úgy eltakarítani a havat, hogy mindenkinek elégedettséggel 
tudjon szolgálni. Van egy fontos szempont, amit tudniuk kell. Péntek éjjel esett le, hétfőn már 
a Városgondnokságot piszkálta a Somogyi Hírlap és a sajtó, hogy a főutak rendben vannak, 
de a mellékutak nem. Tudniuk kell a következőt, a főutakra só megy és sok. A mellékutak egy 
részére kevert salak megy és valamit nem is sóznak. Ezen lehet változtatni, de ez az Önök 
bölcsességén múlik, hogy elviselnek-e 2,5 napot úgy, hogy sózás nélküli utakon járnak, vagy 
azt is sózzák meg annak a kártékony hatásaival együtt és akkor fekete lesz az aszfalt. 
Önöknek kell eldönteni, mint képviselőknek, hogy melyiket választják majd adott esetben. 
Egyébként nem javasolná, hogy fölsózzák a mellékutakat, de ez csak a saját véleménye. 
Köszöni képviselő úrnak, hogy a választ elfogadta. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


